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ا كراك خاسر ناوك تلاد
 'ء 1 امرا مادا امور كلامت ط

ل اف خلان كارم تلوح -اشهاش دعس ججدز والخ تدان قزف
 اظل هراطلم مالم اند كلان ملا

1000 0 عل قدها لاماطناط كانك ضلوا كيل )كو
 

رادار هثتكملاتملزل قنوت كلاب ب
 زالت ايمانا انزل مللت ةيررش جواد نر لذاب 
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 و ل ارسل ساند ياك هاو كوول 3
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 ااسرافاعيئاجن اباؤترع عدا اجدادنا: تفل بير هدم ولكى داني

ي نال دوو اييرراجط انج اك
 مانام ورافش ا نزمزج دور كرا كوز داير مرغسواشن خ

 طب ود اطمو جرعه خب او عيب ءاشازبؤيرطب يلح ا
 دم لش نسر قع تاكلين

 ينك هدوانابهرا لنج جيماكلوأ
 وكلم نلندا تك كاتس ءاد عضو 1

 52-2 نات غلن يكاد قير طؤكشاجرباب ا: بادو مازاةرئاك نس ولو اظ أن

از و لاف كازو كم جاكم
 ثلاناد ثيم ذو تشم ما هدركعيضو رك ت ازور تسي سقودو ت

زان عأ تاعي تلاداشابج [خ جد م ضآ 2 ع
 

 ”قنهةروركدم الع ضددنسافتبالع 5-500

تيشةسششونوء املس
 لمد هزبج هراشاك ف 8م 0-2 الداني هراشاك | ىب

 :ةداخا هدأ تمحو تمائمضعؤ نرجو قفملوازيعرعرمهت رمت ابن عتماوراشا مَن َت عغ الش اثم تما عراك

5 حب سعرا اكمةنازعرإسو نمد وهؤفو فو ك<نراعو دره من تالا كا جينانم نيبو
 ق

انما انو عجيل عل يد
 ماكو تدر شنو ةردمدايد مداجر 
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 نيلارنوكغ نري اوك هدامربز نتسجوو نداد هدامئامرخ تخر د يززئ امزح د ناهز اخ وشك

 ناس تازلذ 017 حلا وكدا تاريكفكد غب سيلك ت سا سايلج شه ناوجحاي تساتانب

 كرجل غن هراهيكت ساه كن عبرات ناهدر نازاكو اكن نك + نانمد تود اواكدتك نيو عاب
 تءواج دغمد بنور رب انك تساي انكر نك, زخ ناسسكز كوخى دم ىو ماكل نشب نشكر ازا ضدد
 ميز ننعا جاب [زءازجو ناري مركدرا نارد.كسوج يكرس نال اذماور نكن ان عود ربركرشإ» ينس الروك
 كشخبام يك لج ئيعبىسران فاك هتك تءارناخرطم هداك عا دوا تارودانت

 ثلا نوميم كك ه درك يسب وك بوه س وما دوى )ركض وع رب ىلا دلك ل كزرط مى

 اجنالبركسوج كنزك لش اش برخ مذكو تتي م زد وعب كش خربام م لكل وب وجو سراف ناك يك
 انزب ياا بتسكز نو لن نشكل دل اهرب ن اند نبقى اببمك خسر نون كنان داد
 تمان حك صم نسساوخ شم اكن لشكت علر نامدو لنضابد دكرنلب ازاى اه رانك يضر رعطت

 ذينف نكت سار شرخ دنع هك ل م دبا نرندمتسوب د دس هرتش ابو تس ديرك ذ .ل
 ثوناج_ريل يكل سريعبسا ماكرركت سا ماكل ا نهادزج نا ماكل مآكٍتسارماك ل كل شارد يك
 : قس رروخوو كن وك دنيركن تبادل ى ان ددشاب كيبوكم عب كّينوكه واكو انعبد ٍتزيوربرياركو ا
 كلن نامر نباح لطصام ناره يمد اكن نارك تسال وك باخ لي ركل ناو كل عج كس كسل لغو قراند
 ن اكراكن دسك نر انكت وك تضخسضادر عمك تساءزيناوتسا كنار لنا
 دن امممابجراتربرارما ناببركدملا هير كه دك شخ ول انف مسك تميزنا دن كمل ولكن اء ضقرك
 ريشورخو با ظظكت مون دمج تناؤيزعب خر أكل خإيءداسي وامها باركيريكبا هي ساق رك
 نك درك الم اللا تدر تسارناوب دوزيكرسو نيجاد نادان عوني اكس نيبوج مساكم س#
 (قوحتسا اوله و ناد نفل نم حم اراد وكمندربا سأل ننكبل جعل تبا شوو تراط
 اهسبهي شمر ولو نور وس أجير ارلوليح يرسم رند نا تس املي امسك هام ناجي ن دش اخ ق أ جيميم ا

 فىراكب ندرب عر ورشاب يزيح نهركت داع ن لش ْوج ن 0

 لنشإرت كلس ناريركصازإولا نب تيمدساندركل وب ن ليريمو شرخ تبمايك ,نيمزمء ذم
 ك دنانير ن اززم تساويغو راد خم تبا كحرمارب 3 ب ليغمردكد
 مماج ن الد ناكه الوج رك ىلا ىو اع سإ شن ناب انك ن١ لن د شومت سان ريكم كلنا

 ليتلا مرن داب نايرخذمي ن لو ان وان بابو جوسيو_رزؤن نول فرحدن زاب مامزارك
 تسول ناناعجو ناوكزضكن ابد كولا و در كت تام هإجب ن درو درو دين ن دكوتك بج عون لاه د نيب ان

 0 عَن وب د تيل ناد تا درع دل اكو دوراومسميدنو تار دن رحود دوس عجىزج مب لمام ناس
 ١

0 38 
 اج

 <: صروح ناراوح فيظو نزوومنرره وكس نجوم كتم كسا راوع تع هر اذمه
 , ةنكرلع ىدكرك راخو ابك ري تح درحح هو ءالافم

 و ذأ دندادماكم نع نرلغو لامزا كزبججرم دعب مؤذ بَ

 هب ازح طال زنط
5 



 - 8 0 داليُح واط صوح رس جرن تاولاكدمازب درا مليران جملا نركب 1 جب تلا نرخ نيبانك

 3-0 و 0 نوكابضلفمدراكو دل اّدِل ١ ورح ردنار نكات لم نايبرك دوج يع

 وال ع هوت هد نم تيرم ودل فوط ترتبي تاجا ٠ مرحتلا
 0 رثكرجنادب هو اريخدراكرتج هدر »رويس ليز النام اهو دمكويز ه]فلخ هزي جر اوم تاليا رز ازنفاكمد

 6 : ْن ستجد رنه تعاد ز داكن دكر بوي غردتسا شنط غو بطضمو تا ترد »و لش انكي تسا جرب ند ازد

 ل طخمرا:طكاكذ كيسا عيدتش كابس د نمكراد ا اةدنيوكتيتوب اج مزمل د تمل ندرك ح ينجم

 تل 5 2 امرجرت 0 اكدر تيس كت داهق ءاّرلا ورح درادب كزمتل اغا

 رتل 1 لغاز بانطركم ركتساراككوانب نار هتسادتلو مق و عب ىف راع اسك زوروا 3ك
 0 0 ناهز ءأ ال | ترحر نكد نر ناببركجترس تيعايك# نيوز تساروكازا ءالمججو ار دس ١ هايكراعزي فار
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 أ 1 َ ع 0
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 1 يو
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 5 1 مح 3 ,اباريسسل انيس نري اجت يزار كود« دكر انماو د كاقيزاو لضاب مجازا وانتاج رانك اقف كانون
 3 32 0 نين دلي احد هركن اكش حي ن وكر وهباسياتماد ارؤوهتيسد درك وكتهرموكو منج نضع لن اهلا نف نيمزب الشاب ؤتسد

 5-5 1 هي

 3 سي 0 0 0 ياارب سنودن وزار لركن دينيا ل شعل ] هيون زخنا

 ير جب عن ح  نتخوتيمنالاشاو دنسوكوواكخ اشر ورم دوشدب نانراا بانو سوير كن جب ميج نة! ريد ناكل خي
 50 6 5 )دولكيج ةرقد تيرم دوركم دؤتس ندرك دون لنجل بر اك ظنع زج ديور فوز د خا زان

 مله سل

 أ ١
 1 اندزاكجرستمل سنا نانكر ب وينعنتزك اق ريتك ل اخرين الابد داج ني حق كبستسابب اشر اعذ
 0 0 د مياخورتصلم ُب ايراد يشرك ا ان لكس وس عدذ دام مروسن روع اط نوح تما ل مايل ان لابارب تين ارك تسبارسرعرت ام

 0 5 2 سك احتج را نارك لبن نمل سنار سنين
 22ج دندبك يراريكو داب ىرأرس كيميكت باقر ناك نان مياساد 2

 3 7 --- 1 4 نجر رج و جربو ضو جونو نت ىرابحيلرجركيشم نمزج داونبو او

 6-0 م وش ارج يود زا كان ل نناروث سام ناهي. كنب جج ناو تاغ 200 اا
 : 5 تك فنا نازي «”نولاص هذا اركيلت الخ نط وكت ندد نري زنق ابني قامتس ع

 2 . اسس داك ضرار 2 ولبعف ذا خان غلففلةمينابو لزرنكيازاو لذ لن دوخربمانسا ل شم حارصيح اصور خل متل اش

 0 0_0 مع ١ مرحي زززرتنتشكضاتور هابط ءاظلا ترحم اش نلناش تساند

 -- نجود ا ارب ند كاشمد نزع بنك فيو مين وكر 1 ازتادنارد مدخلبا غالكر نج

 هز كلاود هر دز + مدارك ودكم ر عار هلا عش ترق
 عمتج وراج هايكر ١ناكه ال حرك قل لراربركتس ليابحرخ لو غر زز اسوؤننادرراو رومدقب اوم وس ضنوموع

 22 ع رأت انروتناشاد 0 نستنى ايه دسدر اهرب ليغ تشإب رضع درماجرسرلا راها نالبو دنل برد

 35 ليسوزنا نإ نارست سو مه قعد نانايداقو ناراره| يول يرتكم 5 خاموس مجاز باسركه هزدكك لوعيشبايتنجما غبكبا باو

 8 2 رو'ايرابب نفت كسدركسيك ىل ان افءاذل انور جن لي ىالسوز اما ويعاد نب عرين وب هاك

 هادم يش دن 3 ارضا تارك اشاد راغرتنهذ تاطدوزإ امرسوض ْطاَنَو هد ناوجرش لوإملفنالن ف نط

 خيرت انا ناري زك خان انمفسو اخراج ير كاب كسا كر وكسب
 يرحت 0 أسح 5 - 0

 ى 4 تانفدؤن اطاتدنمجر دربز انئاك ءءوجي 8 ميناهاوخاوسزا هاوحومرل عرست ماب نرنكو نريخازب يمر تساماو

 ير ولئزب لشبسو كر شاباز ا اولح اعزنرر الك نكزتوزعو دراكت اري ككس نا اجالخد ضنيكز ا عو

 ارش وكون فرك كتل اين افو لذات 8 اقجكت ظناعر صر )قولا ترجناخ يمان سراؤمد :

 ناركرنبوكايزيج نار وكن أكل ل داذكرادمم نسم شا واتس اقلب ا رف سو كم سب وود نو
 رش رخام ار درك نتواصل جالك روحو نابؤجس :ىلك خو و درج فك يقف د ل 0 ناع
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 حرا حرلا هارب
 جسلنأ اهتمي ج ازباكددردتمرازقانلكساو نكسادي نوري انصاوكزاكدممداغودآ ف لالا شرح ير

 ئالجبننوربخال ]جبال ناد ردن دخن ا غول اهف دراديي و كاموت دبر كت يلع مان نمو انيش تلا ججامأن م |نكش
 ةعزالو شو منيدجزاكت ري خنان ماك تس لي نمانعي خيمأرنل امراوبدمايب خسف كتاطباكالا هو النا يوك كب هلصان
 كاواليايبدي مطناربر مو كنج نادرعي لول خيرا ماحب انيس[ شكو ند ايو ن مكين كيخن ارض يت فل خيبات
 انكزاوح غيب يدؤناهتال كوم جتادارالصانن زامل غيير افقي اوطسودني 3 ذل ثكل رايي تح
 نان شازنز نغرضواوخنا طق خت ةومشو اق ود ا: كج عرارنكك زن يكد زاك مسا نال اناوتج 3 الخ
 لهلكف جامواتسائلزبتتواو نوكيدادناتداوهد هسبيحمتنل تن رااةنانفكإ سوار ثرأ امو ايس نحاس اك
 قير دنيزم  ءابل لو حر شاص د م طعس ريب وع ضع [بنورب قلنا جوك كلن اسماك ككيركت در
 الججالو دري رتام ضرس خابر عا لشكل وتختوئجلر كازرارافغتمأ لاس يرب نات بوس عاذا نير ئيح راحت
 نول نوكسو لوا عشري د شابه هكالولك سراب كم د عج الح بنور تغإب نمد عكار كر وعي نجح: لاجن اير أب مرغ
 رمل افطار اكموككيامد رت آب دوز اهب عصر سماك دهر ةويمداب لم مكسات ران ع دير كا لكو كو دحيه
 كسل لبر غم يو فرخ دانون كيف لتي ناو ذنوج مكدتش دو خوف كيوب تا اراب ناب دنا تشل
 نكت نامت منك درس ابان مب اسكن رايزامزي دنا حور يابدمدُم
 خليو غلا يركبه كرم ونكي تندد جانب ده درارا بختم درك موايرذ (همزا كبكر اكباي رامرهجزمازونجالئالي جر نام
 [ينلنيو روتعتني نيو ذكري غدانا كر نكأ غي ٌريورخ يرن ذا ن | سو بيو ناضان تس ذإ لك« حبت ي ل دنا
 نكت نوم دندسضحد ن وزب ك٠ يشر الط تار كردتاخيخإ رب دش كارير سارا خخ وكر ايدي اذك
 دكتعراظإبب افعل مدركو ركوب دونر مكتسا نوكيا ضو تدتكاردضب ن هكر غلب نكجكتبتس هانركو تجند

 دن. نعون نر اد يمد جنا ريش وكب تشيد لنسخ أر وويكلاب ورح و ناخالاب همم دشاشوب كنزا
 ناد ما جواب تفريش ادربرإ هراوتشت دشبا وركن اجر هكتسا جدر دايو زاب تدير: هن قي دك م
 يهرب نراش ا ءاسبو لنه: باي زبا كمال سدت خم سايو نايف ت داب ن|نرب زر يد زهنيمزب كي وسو دندن ا هريس نا
 ترحتسارزيمدكواكه قرم بالا: نركباذ نيدغ حريك أم بيطو كح اند لقاكب كشجوب دس خت ريس دج

 مثررخب لش 0) نحت لالمو هو ذو نذ (دمرنغن: اص تان ت ادع نمل نبك طواف ناي ومو هجيمدشنر هأت هاذ
0 
 مي

 ايس كدفكر| جو فحتسا كبر جياواد جيف حول دنا تلعد نينار ورا قدودنب يد غسل ينك كن
 ترامب زءمعبساو شبك نست ودر وك لتس ا وؤجشلاث نوكسد فانز لدا عفا كلت درااناب نفد كيك اناتدشاب ذاداي شرير
 كسر رمد
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 ” نو امووب يح _

 تع

 نواهزارج زي سبعون وجبت خرداجه دال عجل نفل قب تينير )و اكح ميل فرح زب هس نادراكمج
 اتجنن نار ورك اك خرجسش خر جرش. وزرددلاة نجد حاج »وكلن قلع تاكتل و نيرنمو أ جتجي كنس
 رادو انجاكاج زعير بب وج ساداوإ وحب كيجنالاظاد غلروناغيلاج كجدشإب تشاد دزح كنوز اهكواملاخكيسا
 درج نارك ان حولاداجن اخو كل تور حسان داهرز نداد بح ن دو كس وسو طرح أكل تي ارب قي دض ا دادطس يد م حان لزج تاكو
 ١ علما عزو و لوجود خولبسو هز ركو مساكن جتسا نلف وجر وختسلا جباوبظظ كل دوكاد نغذ تاخ تياوص دن دوخم

 سموا ها بص شوز مالناناب +ئوبدب اس كيؤلاج د دولفم نور دلو حر اولش اجل يرن رم جراي نش خ

 نيك رب نتسخ نرززولكم ح يسازبانك هان حزب كنس كترختسازع باوختخر دز هو ابخلش كريد
 شرد اعوورس موالابعضوم دش هاكر ع ن ليمرب رد ز زن اش لمدوخ راك انوكهعوانكشخ 7, انوع لح

 تتلون زو خ هنرى بواد اخ ضرب ماوخرم جارك إلا: كيسكه وني خ تا داورإ زنا لل ختسا دلني ياخ
 .اهيضعباجوسدل موش داد هت ا ايعوارب احتارك

 7 روب
5 - 
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 ادب بكر انسرَم نرسم اير الومعال ارشن اووهللاو علل اضياانهودعاَتت ىا انهت وابقى ا
 نياانهواتمزداوعمجملوممنمو كانه ىاتل اًتهر انه واري لشتلاونفلاب انهو عج عام ثبطحواته
 واولارمل + ديالفاي مانعبياصولاو ءاترسصتن هزحاو ءاه ةدان انهأ رتصاخ ءادنل ١ةلاّمبو اسمهرانبه

 2 نيللاهرملاى ورمي نزح قارادقاهلثمايا اهاصاو لن افورجرم أيه تاونهو لونه قذنلا
 رم 1!هزكس شن امالغو يؤ كونك ناداد اك هدول لكتل رعاه نكد قو ضياسادابزل اهدنا فد
 انظر ضق مضل ادب تءا نافركلاب دابعإبو مهاب لوهتتض اخ مادتلا انهن 2 ناكل هن تشداو
 + ميجا ذاضالل دونلاتطغم ؤجصوولصاو ضنا ابو متل ونكمل دسب ككو اشواك عونجرخال
 متن داك الوفيات راكتل

 وزان وكملا لسلك زاواخائادةطفو دلو زعو ذم وخذ العرس اقبال و صنع ءامس اى دور اذ تريز دقو
 هلام رهو ايام هصتل ابنت .عريلعفت عاف لوو شدي احلل مال دوك دقو هلع ضو او مسالا
 زيكوهلاباوريساايالاٌعلَوهاَما ره الكر سم ةرقزمتللاي خ زج اهل هاب! لومت ديعبلاو برقلل
 دعسو تب لود 2 د داتحلاب ءانفنكا ءارنلا تح زم ايءالدلا رجب اف كلت دانملا فنا ريس ءالوم ايال اسم ا
 .ةططاخراالذامرمجاالال اوناكهينئللوماغناعضوملاازهزوإن نا مضعبل اقوامولعمد|ملان اكاداانهز مروعا

 ١ توا ؤينا ازل الامه ذو ص فلا! نال ارم غيل انل الا تطقس هيل
 ١ هئازعو ادايرلك الا يتش ةؤلاوذلاةنانكا زينون: ربكاتلا

 طخ نان ازنلا وتس اكو 7” حلم اكزق « لالا صاله انالك
 * عار 5

 0 راد تبالاشتز فلكر غال وقوات:

 2 جار كاتنانااهتف فلا طجافرسكو
 2 0 لون[ بلزئغازقد دواهض داتا قا لالاب
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 قالو ضنلا نجزم ناكدا جرح اة لهم اههزعل ميج بل زعل سيوجرازكن اكدفل او لوزن مضلل نوكتورل بعاد تنجو
 تلو وياوغو عفرلامالعو نولعجبداولعجوخ ةركنملا)ءاهريرض نوكيو كيبباو كنو بجو تضاووخؤيهظملا«امسالا
 . ىاولاننوقمن ازوجيانيادب ايو اهؤاجاذادح سل مو كلوسو لوسي بونلا اهبل لا لوفك ةئاز نوكنو
 بلازا يلع لح داو كبدوسف كلا لن اهم مكن أكبو بالذي ناكلاو يشهر لشن لكت لبو باز نيش
 ثارايزلا ننورحزمت صلحت يفرح أه َناكُدْؤمُم لش ماوصغم ىدئلبلخلاك9 انرّرولا هان عمو ْنَولاَو

 كنا النلا فى ال قداغمر ومو ءةلؤسإ| الا لشو ديكونلل نيهينبلا نيب اعج مالوم اندااه ميل ومكر نتن ترج فلا يور
 اهيهضيرةومينتللاهو كساب كامدن مب اوجف ؛ًاهواه كلزجوخيسل اونملابد لنلا باوج نوكت شر لجل اهنا
 مطودو تبن يسر اود ادبعم غل !نيز الآ ثهندح كبّسراو مضل !واورم اه تل ربا هاو الو! تاخد امهتدااهالز انف
 انه تلعف امهاوالربرئفشاو بلاوي رررحو أاميبي مسال لمحو اذواهنبب ضم اذه هّساوكلصااذ هلدااشإل

 ”اقلاو ساخلا نعرن نكن وكيو اذان اهو ازوه انه مذ اكاه مدخو ميالكؤ انهما املسا يكل صنخاد مالكلا نيج

 .. هناهنيب ةزو ملا دعه ”ًيلاوومؤراولااونباتاد ثيؤللىءيركرظ ومو ايمالغوريالضو اهيرصو مرض كلزم وع
 مصلكن ال فن يررمدوهنباد كلز زلصن انوككن لا :اًيلاوواولا نيب هيكل سالارنغن نما هنت :الاوواولا
 نبع يوكو ا ثيحو نباو يك ذ اكنبكأتلا عاذجإ اماوسو زك اة بجوبان نجرب نال نوكا طعزسب ناسخ
 هيننكوماب قرض عراضملاضضج مسال عراض رمال الع يدر ض ا لال عتلاكدريع نينو منيب زعللو | ةدئازلا ؛ًلا ثم دحاو

 يرأس عدانارعتلا ةدوصو ؛املاوواول يبوس مف نحاب رر ل شاونخبل اخي ا هال ل غجومو عرضي لام نيبو
 زائمىاوصو خ لوجو الن اكزكرملا عمواولااوفنحامتدو اكاوهنمدذا يعل راد جلاقو لثاثل يرلحر
 قيم انانيطتلا "اياب تبئمراهلكلع نش بعل اال ك نورك اوس دز ارنل انه مريفحالا ل ةنائرآرل

 اير لولا انينزجو نقيولا كش امين ازو ءاّنلا تلضد اذار نولطو تير اجو ثم وه نوت ءاكلإب الع
 ءاترابراي ؛لدل لاو نيضوكلارنع انه زينكاتلا :اقنلال ]كتر رسال نجر اكن ذوشلا ةدهرض د ستسمت
 زكر ان ايل قبولا ؛آنلادازتد قو ٍنييصبلا دنع اير يلو مثلا حش كوسو ]جالا لذ نم اداب ءافع لسا إن
 ”ةيرألا ينل نولئاقلا ف تااناكرغلا ةدقزص ف له تاخد اذ امئينجج رم يوميه اموريبلامو هيب ظلسو ريل فخذ
 نملابراهو قاراو قر هلثم ةزهطا مالم هان نوي تر ر امنعالا 1 اهاجف اعظفمم الا ظعمزماوتخ اماذا
 تبارربا نال جاذا بيل صذدلاب اهو تحاح نلف طك رفيوعداذ لب لاب ثيه اه لوقت صقن داو لب الل جررمكلاو
 اموت بلل همام ناكاذا كلذ ساهر اسزدن اكازاازوماه وهز انااممل وَمن ةارلاو نسكب عب ذانااه تلق

 ديزكو ميكو زبراضو براضكإلعافو لعاف نيب بولا لعأ بزمإ عب لع ببعلا مالكؤ دازن»آنيلاو ةديعبلل كلن
 افيو ةزهورتهمو ةزوبوجيو مجودحاو نيب قزعلل تلاّثلاو ةارماو ماو جير نجما ف تيؤموركرم نيب ثرغلل :داثلو
 جئءاقهو حسمانهورباضوزنآلعل ثم دليل مأخماو نزور هزم وفم ثنبإذ ذهتح اهيحزكت ناو يللا تنبأ
 ٍنهرس امذناكا هو زصارلاو زب انيلاودياغلا تنب ان ىلا ثياب وصب اجزم نم ناكأنم مذانهوزذ اهيورتجابلمو

 "2و ركام سدآَسلاو نلوم ةٌلماو زول ملح روح تملا ركوم انج ونس ارنمورتميلاشهم اذار طه ويم ارد
 لاودبلاهل اولا لعل رت ااه جيوا يوان حج لحن عباتلإورتحو طوع ةنالا كرم الع عي ضحؤم
 ينم ف هزحم فرج ماموع وكب نا كلانلاد حلك كلو مك ؛آنلا ا هلع خشن المترو ياويلي اولاوزعرفلا علو
 ”رلاو اولازماضوع ؛انيا نوكتريبزلا نهار عورعنبهداربع سابع نب مسار م.وزث دابعلا وز دانزلا د طدزإملا
 :[لارع اضوعوز مافاد ؛املا ب اثر ممشوخل عضل نيعزميهازلا ءانلادواول اع اضوعوراذصو ةرعوخب ل هنا اق نم
 انيب] لان درنعش انالا ينكسر درع مل عيا زذانلا ولن جز داره ةزيوزرنرو ةاموخيلعفلا مالم بهاذا
 لنالعحَو ةلاو لول وب أكزم يضل ذعم يجر اص له عم تنز.الا يل نرنارج اه انم بر شنل اباله خت ىعسوبا
 ةتمودل انه ناكل تيرسااذا ل صواب |ةظلابانههو [نيحشل لعضلل نهوصلخاندحاو ترحل زن عم دحاو
 تقع ادلا_] 6 تبول كب وركدلل مب دهعتبلا لعلب ايد باطن حلاو ةطماذ ماقلاو دّيعبللارمواخبا

5 

 ازققا



 رس را

 تبح مالا تدنحناو الاعب دششإا رع زيوع متل ايلا ثهرْش وواولا تدفن نيعلا زكا سلخ لعوب لص د
 نرجو (و تبلالانبنلاو ٌىؤم لوف اكئويذ ثلقبلا ثشازاورب نوري ناكلوتثو ديرششل ادز ؛اهلاب
 ادن تبرم للومكدلازيْسالا عم بمعلار تيل دع ل قبو اني تعلجعتو لوو عضاوم ثلث امو تيطعللىبو تل ا. ووزح
 نيل, ونبدا نوككن او كنت هيبرنم كلو مك كازتش الان ود بقعا ثطعل اع هر عب اندم يلتد ان نوكت ن اوايرمعف
 3 تا 3ل كيندال نسم 6 فدزتن ا كلوثكز عسب ن مضوي عب افنان مالك اقلادبن ام نوكب جو طوثلا بارجذ
 بتنا (ضلاو نورعلا م وقنلاو مايعشسالا رلاورمؤلا باوجؤ هلأ عجب ككر :ًاقل!اباوج:لجياثيرانمو ويرسم
 كلن كلو احا لم َنلنل ل ل ءاوبلا'نكو كبلإ سحاق رز لؤش نارا ابتشسل ادا مشالا ره ؛اهلارجدان
 ديال بصتف كه ىرعرشو ا نكل وق مهنمداوسر نيدو نيج نك لانك عك بلا رحانااوبا ناش زمالاذ
 منهي الكوع طبا ميله لعالم ناءانعمو عدررجنزلكىد از يجزم 0ك اهردازكىدعل زير يتلالع
 لتعلن نووجويورن الل ميصانل باقم ثمل كلك .لو نكات حذعمب نوكم عطب ةلدل ةاكمعنل اجل جرس نا
 ”[ملا نضال مالو مالا وح ىهلث نكت ثر هلهاالإملا الهدا للجرالللومكمسالال و رابحالا تان مشن الكنوومك

 51 جازان نعطعلل نوكرتو دحمان كعنماكى ارت الدا كلعمامو متل ومكاومل نوكتر تو نبل اكضنوككدتو ١
 و عداروبز مل كلوفكت يلع ىزحنوكت نان متجر خو اولا ابيل ثلضد انذار عألاببذ تار كل مك والاميفل ضد أَ
 :الامانؤ هانركذرددوتالل انيدالامنيدازتر ضو قئلادكانل ؟كونطعللواول اف طم عا مدعي! بالؤشلاف هرحّراإل

 نيالا ءاتمول ونت ترجكا وأ اذكلض نال كلذ ركب لا ءانمموذلصان الهزل سازلامالابادكلضانلاما تف
 زيركا هانعمالول ماو لالا عومو لحن منلاذلا غم اميل طل ان ان الوعر كنك بحول لو كوالا عاتم|لبحا
 ديجو ا جارمء اولها عزمد عنتم امل انكلمإ دي ول لوف: لّرالا وجوبا نمنااثلا عنتالول نأ كلذ ولو نا زعم سايكرج
 9 رايمالاو 2 امملا نورحنالوللا نمترركا ثلقورث درس اهساول ناعجن و نار انفزكوموالهزعماو نوكب ديددبر

 عدن بحزم نيرح زحام رازب ن إب ني رجولع ا هيوح اند داني ل عابو ا |.يلعمللاو نلالإلانمد ايري المما ثربصاذ ١
 رثدو ىزحيو راد بحهو تّبحو رج م ةريجمال تقبك لؤمكت لال امس امَرِم ول نضواوللا نصرك اكيومكن عبو

 دانا اعمهربصا عدل مكب وفنان يرجوجسو مساهضجب نانو اعمرب اد تنبدإ لكراوركنا :جوركماو تنمو
 النعام لتس ةرنعأت ترا ومكر خداليو كج دعب ىدوماي كني كان امو عنْ ومك ماتت سا ايون اشيا دنروبصرعزعب

 اني مل و عماب نمر ناو مك كم أنو ديكر جه ذعب هاء لع جرماولكشن او تل وعكس أوو سا |هش دز خيا دع نأ
 معو مجم والرفع ب تسارجدر سرب نق يدان آم ئيسحلا امال لف وعزم امي مروح تعكس ىروم مسك حن بم
 ككذلاو مهيلبللا ولعن ام مرلؤمكد انلاو أولم امو ازن امام ازد ةدحا و زوجمال”ةلؤرظنيادو مذ ومكل والاب
 د ركاب كتاؤس اهاني جو ااهاسامو ء[ولاو مل وفك زعم امو حا سرب نيدانص مالو ميلود رْبازهام ترلْؤمك
 3 كيب زعمارواو هرئاز”يوارائشرا دركو اراد اد ضرمعب كلع را نول كمل او: ب هرم مواز هسا
 ايلوهكريباث "نوما تنل انتحر ان عدل طك اكرر دحاو هلا هاما مل هك عزا غام نجار باد جؤو دربنا
 ةنصايقمر نما دعبزعراشلا امذعرافل علومك, دامو انيمزو انيامساإب [سركنارنج جب رالاو تياوهلانّصادأع
 ديوان لاعب اهلا ةدصفلا بسر مدا مالح 0 وح اهوحاهيلم ثلخدااذ لالا انرمتجيدخ

 "ومكر تأ موسما كل دوخي ةفيفحلاو زل لان وملااهدعد كن نو ام يمت اههبعدد يطل ان ارجع ةش ا ءام قرت
 موسم )انو اهل والا لالا ن مدل دب ماوغل امانبلا كضاماهلصا نابل عاعزو طشل اسم امم ككو نان اماو “ب

 طغلاومو نايزنعلاسلاد عبو ترظوس كوم ءاشلا ثوصزم اك كلا لع زم ام ؛امامانيلا حد اكدوكبن اذ وجي
 كؤم ئ نمو لوبن مضجب ثعمس نيعوبال ا ضيا طسوزمعيو لب نه غل: نمر عبره عمدالا ل 6 صا ؛ازجلاو
 سلاابباعلنبو بتنزل الومجلن يطعلا نورحزمواولاو هاريزأي ٌميالامبو هاهنزاو لشي زبدنلا مرح و كطسود وا
 يال ومكارعانمض نييثلا نيب عمجاف دس لما موبيل عمم 30 !لوضاكككاجنا جحا ماوطكمانهنسنالا
 2!ذوعداو كتمرا دوعيرسانلاو تنم ما قمكل انلل نوكتوذ ماسلا عممل ماييالاوإب بتل لاراشاو نب ايكذعاتلاوانا تجد

 نع عج



 مب ع

 را اكل ان كلالواو كالواو كرا عمجاقو فيضعلاو ييرشْلاب كن انريكي كانو درةنلومد عضلاب ليد

 ودلال اهون ننام لون كيت لع اهلنجرتيو امببج ميد لارين ناكل الم امو عمجاروسْلاو تنباثل ا هركزشل اذ
 أعم سو ركزملا» | نط ان لعتم كلل اود غلصتلاو دازبوتادإب هرلانوزجرمت ورحب او كلت :هةمل كل انو كلئ لع اهل جنن ال

 قبو نوما باخ ةروكموركرملا باطخلرتحوضمر خامل احا واوجز ملل سر قه زد اك ضائفل,هجاوم امان توما
 ام هراهزعل دب مصل وأب هر كف نعزباكحن ةءومضمو زمالع تناك ث مر طن ناو يمض تناك ال نع ديرخاث نان ببال

 دازت ضر مسالا هرم لخشالواذكناكدثل هما: لوغند ء[لازعل بيواولاو هاجيوريَعو ثازيو ىرْ ذ.انهصاول سن
 اجت أح موا ءانلارلعا ند اوف ىلا ةدّيصملا بنتو اضمن وكت إيف نمدحاوإيلاكمسالاعيمصُم تااؤنآللا

 ةّساخزعملا »ناعم ايدو لمالل ااجزرصقي ور كلا عزص واح بعل انمئجمساور كتل اد نوسورصْمورَئفلح
 كيوم او ءايحزعملاب تيحاط ما الاب نئالا ولدا مويس واح اطل ةفنن | كلو اهتوعداذا اجو ءاضج
 دعدو ب تيعاعو تيهاهو يزعل اب كح اج ىرجاف لالش ناز[ لال ملوح نسكاول العر نا اكااعت منمتنب

 ,لَمجعامانعم ناد لا دونا لن تاسعا رح اح عبار احر كئاضب حاحررعوبالاذو ثنوضلل نك ١

 لانلاكو ذوركزملا لا ةراشا مسام .ىدرمنبا !ن توما وركزملاو محب اورشليم كا لعن صانوص

 اهلعاجرتو زل موساناو تنساتلل ثيلو !لزعلب ىدزد ومر اهينض ولا َذ هزرلصولا ف هشام ى ذل وَ ثول

 هايس ايزهانهريغصيور سلا نأن ذوات ذاذريغصتو دن ءآهل انت ل ةنفردمرديزانهلاه تلاه

 "نم اوك شا ضلاداهؤلا نعاني لما وقنا ذاوتيثسورنعرباوشكادقوان تول ةسئاماو كيؤل

 اعف عقب النعل الان ل نارحال نان نأ ؛ سردّيلانملاطمسارمو مر :احانننهنا م ٍءَما فلاطقسا

 ةمايلاو كلذ وداد لوف باطخلاناكام يلع خدت ظل معن «الوا عمج اد بهكزب ثر اهلل هيا معل لعام الضو باع
 دل عنا ناكالو كلن لعل لاكن داع الو كل: طلح الو نير كازه لوس كاذ طاح رتو
 كنبذ تيارو قيفعلاو ديرشسلاب نالاجرلا كناذ شا نشل انف لونت و كي: لش الو كيب كلي ل وفن ندع لخرتو
 رعمالا اولخدا اكدحاو نرجع هيزمال مسالك ادكأ اوددش نِنعلاو دي دشمل اب كن انتسئملاإ و نيلجرلا

 دنلبد كلذ فش ردت كالو اب هكاؤريغصتر اياطغنليئاءانسلا ناهز نواعم ماعليك كلذ
 ةقعمز د تعضو ناو 707 جالا رداضالامز الون لود خ عب بحاص زعم ةفدأمل هاو كد لوا جاو

 1 ل ا ْ
 له ةلزف بصل اذاذكدداولاّقغب ل امد نيلجرب ثزرمو لامثا ذ ةاغابو لايك ذلجري تيرم و لات اذ ع
 لالا ان تادذ وبول اموزذ ضر لار لم تصئلاووو اولاكل امىودلاحربو لاعاوذ وت مفرلافو مكس تاعووذ

 زو نم ثدزلعأ واذ نمةيلظنمزعلالان يربو منيثتلا 2 ناتما ئاوذ تملك لول بوصع )نم ىووو لسا كلا
 لن رؤتلاب هذ مانو ان زهد ناوصع لمن او وذ نلنج م زل ناكرنال نيئا:دنيراولا عنج ا مهاركل عضل نبع
 نيل نرحاضرحا نيدرحدع مسا نوكبال ياله ذا ذب خام وذا انه تلئلوذ الجر تبيسولو ل اماذ الجر ثار ل وثمن ع
 تعمولو تتلف تزال تالت ازال كلكو وود تلئربلا تكول و دحاو ترجع ة يضم صاد نيؤنلا نال
 ودان لوش تداغملا اينعصؤب نااهمحيط لوز ىنلا عمود اماول امددزاناضالا د توون الوعل لان و

 رك او جم اه دجواز ناربويبسل تواادررلاوزشلاو عر ىو انك ل اثىد ةما رهو ثعمسو ذاناو
 ”انييشز تمي يس جما ادام دحاو مسا زا نان عمو حب سح عامل وطن ثبارا ذا

 اوشاريزللل ضو علومكو مترلازيلو الار يطاسااول كر زنا! ذام مل ضاذاو رس لوصك مضرل بربح باول ان اكل ينل ارلزنمم

 فل لوف نكت ة/ولا نامرلا ورظنموفن حاصئاذو ةرثتاز شوحا اماو 0 ايايحاولام كير لزئااذان

 ةرالازلهو ماو قوبعر حوضرو ءاصو جابص ثنا ذو مرعل اونيرلاتازوءاشعو ذارتو لبو موبثاذو همم ث اذ

 هل عضوب لد ؛! تالاصعَّن تاز ثاكب تاذ ذاولصأو سلوم دٌصحالال انور انس ناز الر هس ثار عمجإ و

 نيكو كلن ناد باذعب تو تيد لابس اضافلاةزكدودادلا ونس ناخورادل ناكر كوم مسام نجلو تنوعا
 ةيساينلا .
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 يفوابي مسلي نالن دقي مي كثجا كيد نوم يعي ديسلا مشاذا كليجا لاهي للا نامالاامتسب+
 مباني ذ ليس مويه ناو ميدو دادزه اهنا اساس ايان راع اذاو لوك رجلا دولا ينجو فرلت
 ماتم نول سسز كلجانف تحز حلمة دينا ذا ثبجزح كلو لاجف كعم ةاجانللن وكبر نوطنتب هاذا
 دق كي ءاحز ١ 'نكانا امدب كازموخبربحاول ل عضلا الاا.هلبالواذإ ثم ذاجافلل جبر ناءنل ا :ممضم ا ىن: نوح نأ
 رللل ازيا دل نلادادلع اطنااذازح لهدا رعارو مل ميومانئعاوذاو ٌميلومك مالكلا د اًعيمج نادازت
 اومكومزعب لجصو دنع وعم يعد ذكور 'ذوكلازعتبجزح كن مك اخلاء ارنب نمد أخ ترحومو ىوس
 ملا ىوبس_لاثو طا عمرا مهارنعىا هللا ىد اصنازج مل اعنمل اونر كلاوماعمما كل اوماملامل اوم ااولكاث هلو

 اما ناب اهل | ناولعو ناو إمي لب لبحر .عومسول وز مالا اهب نوكت لتالالا نال او نمن القسم لعدرلا
 النرادح بج ولو | جراخاجن نارام الوهن اكجراخابن ّناالا كلوشكر يملا مالكلا م زوتفد نرحوبو شاب

 ملظفل نمارحاوال حمجتتجاونن ابا ماو | ثاذاط دحار ثانالل تالا ذ هرحاورظفل ضرارحارال عجوضو
 ٌييكلإ لعؤبم,دودمو يذلا حادد ىلاوخع الاب نك (وصقمورصمدر رب ثبوملا هذرركرلا اذ هدحاوو

 كل الزم كلوئمكم يلا راه ريلع ل حريو رصفلا دم اب ءآللا رشم ةزمه ا مجالا ويؤصنو تؤملاوركرلؤ
 الواد كلو الوش باغ ن اكلإؤجلطو كون ؛آلؤم لودر ةروكم ةريهلا ويب نم بدل[ نمو 15 اع

 + ؟اشعلابجذ كثاوااول ان ارد كراش كلالواو كاذ كلوا رحاوو كلذ كتآو ارماوط انكلال
 انا ىلا هدحاووظفل نم لرحاوال مج يداومنلعلا نزولا ماو لثكو 'لكداؤننلاوملاو عملنا يلو
 زثسبو [ةنسانرجوءوركم ايل | عمار زحإ اس ىلو ا عين الل الا نص بوول ة مومن دال, علا تبدهذ ماوذ
 لكاواث نسل هدأ ل نط امج ناكول كمل عكر لب الا مم از انج لا وشك اهب ثضص اذ بط فعمب كن أنو أه
 ئراو كال ؤمكة يان مطعلاواوزإزنبم ثداجوضداغو[شنسنالاو ضو, ئلصاورانيرائتفصلاو ؛ [خنسالال
 اًرايرو اراداشئرادبرب مدل اوح جانرلامنع ثعفد اوما ادائرألا مس ايس رب مل نأ دسلا ةردع اباراد

 كياتداث قال ؤهن انمى زاهي ذتلا نزلا :ىسو اذه للرب ن مدل انه كل نال نوكحو اجكدا لأ اسام
 ميمي لاف م ملؤهو كلذ كل نيكو انصح ا نقن نا كلل قالون نيكو عب نوككر حو كلن اخ ان مجم ناك ا
 و ىاياو هاناو لانا ومن زدوصنملا لسنملا كامغملا عيبج بل ضتنر مهم مساومو || كل ثيكئااذه كلك
 دول لش راو كلذ ىف فاكل اكونذ باعالإ زهانإ هضومالو خلصت نع انابب نلعج نزلاوبلاونانيلاو تاكل اناني
 كلن انيكملاربانسورمهملا ء اهمالان الر حاولا اكراصرتو باطل اهرب انو ممالانا وكف تاز نونلاو
 ًانننيتلالرلا علب اذ اهطوتبب كل بلع ىتساو درعب املا اضم اب أنا نيدوخمل ا ضعب) اذو تراهم انيال ن اند

 انيآد اع اماودايسالان م نونلاو ءايلاوداهلاد فاكلا نايس كرب انو اهوضخنحو تياوشل|.لاهزم انضاذ تاوثسا ايو
 اذا اماملا جانخم اما كتالي ثرض ل وفن الو ىأب ا برل وت ليت ل وعن ناوصب الو انهضفاب مونغنال اال
 ا انيدئمعاماكلاّنإل كانا كب ضل ونفس ناذوجيو انكر ناكل 1 املصوا ذ ان اكل اب ظفلل | ننكيم ل
 دو ارمو ىارالس : [هلاب لايعل اند درع اب لون كناكل تزيل سومو دسالاوك يال وغيرينَعلا نوكت سنو
 ”ناواشوركلاو زلال ةايارشاب ندئادو ناب ايي ١ ةعموواوإب لام اكو داولاب نك هنت ناو إنا
 "طاع رموبو فوووم اب ارئبالازل انس الكل لع تنبرْسلا ههرحزم نرح أدب ملل لادم كركم ذ!الا كايدو
 'ايلابعَت منال غيركم مدل ورب دقرملاثّمصلا كلت اكل بزب ثدرح وقير لوعفملاب اًسلالل سمر امال دريم
 انداه كتر يوهكو عمل هو علا لود تليكسجم تلج مك مالكلاندازتو مربطد هراطاو بدال نش ني سششلاو فلالاو
 لع نيوم عشسؤنو لوحرلالصازتئئا ميئاكلوخدلاب هت بلع ديل لوك جا معبر جواد ابداش ٠
 دارا ريثفوتيرلع ثيضراذا عملا لرد اكان ضومدطع مضؤن ارانب د لع كدانب ٍيرنماث نا نممؤمو علومك
 دلو علا اييورغصتو عمل الراو منيثدلل ناثو هز لئسبو لكردلا ذلثم ثنؤملاو لا مراشب مما أم تضر
 كلاب النو كَم تلقب اطخان اكيو هؤسن اًناهو مالؤمو نان اهردنم اهل بتل اداه هلع بد

 كا
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 مس راع
 أن رمخو كينج ثيرمو كانه تبادو كونم نمل ايس راو كلل بالو كولّصحدا ثانه نالف غل اند
 اييورمل لوشن امنه ايلومض د.كرحلا نيل: ميدل خدت ن !كلواولتا نونه والبت نام ابولبن هاي ؛ارنلانفو
 ونهايو النجا هانانهإيورائومضما.ىرارنل اير ةظفللا نئهولبف امان ايلوئهتفرنم نونلا عشت تو من اظلسو
 الا اولا ْوطابو اليف َقه اير لما نه إن ردانضالا ء لؤي ضخحالا ءاودازكه زكا ةركس نهض كلا ز؟رحواولبفا
 انو لج ناتمايميض ا هانيمانو نلخ انه يوالن ان انَسلو ثنب د كحالوش اكدونلانبكتلجا كهاي
 :هرئذاو راو انو جزيومانمعنم نامدانايم ءاوش كلهنعزب اكث هو ثّيهذل ايو نإ ةونانم
 امك جم لؤغي ]نيمو ئاوه كلت ك.اكنن راف اضالا زو جاوم ساوح مطل ابى وع ينل وضعا بل اعل هوه
 نهثزكر دو ( بأى هواهم ندانضاددزدئوه )نأ ك مز شادنسودو غاينحا كاوا نه صعو

 و هوكود نايم كاشمؤملاب ئاوعم وكم هاشم لون [ عدوه | كام ةغلاب ةوه درت ادريس مددواو وز نعب

 ٠ كبد رعووهضموربسا ةزشوراجتالملاةاراهملا ضعبزب 2 مطمن ط مسار !ذاوهلا موملاىو امد نانشام
 لالالا. ئاربومتسا دل اك رلؤف سدت شكر سروعبرمامئس|ىاناطبشلا هاوهتساو شرا هب و جيرنم يزف
 نآيبر نايم هوبا تمدالو نبال نل لهدم اخ داى اوم كن َيفٌىرذا اعل اني جادمل اب ؛اهوهنلربح
 داون كن ى لاما ثيوم لال كاغيورانلا سس اردو اهي سه زع مالو فلازإب زر عمىعد خذ دردوأه
 الكادسد شرد امل لم اصف [بجاب كّئيهابو ىلامابجتم الابر اهيدوغلو لطب ننجتوفؤه لكان ا
 لع معالق مالك سولفو طا ران بلش مهاناهو لوه رق دب ول ض اهدا انهئجّنال طمتولا نوكسب د
 ريب يوصنلاو دابا فعرعشلا ىف ديا تعجرت د صعاو اضع ل جا هل يحو نمزاو نمر لس ةدنرعمنوزحف ازغم الع
 زارا ناين هيلامد هأوفىا هدباو سر ثسدو هاناؤبو نايحْر م ناي ديو امر ْساَنب ديلا و بعلارغدنو

 ةيكبو تمضنو لينال رفد نعل امد مالئساوزلدنعىادبنعزنزجلاو اسبح ًمرلؤمو ب اماما 91
 اكريلع مدرب تبجيو هلب ثبه :وئا دب نم الح ىدج لام جارنا دعو حو روع سمكا اوهتغل, يب هلع بحب

 نبل يو يلا دوموسو دؤم ان انريلا تعنطصاو ادب هدنع تبدبار تق دسوند هدب تبصاوالصرلا تيدبو هاقب تيزي لاب
 ديبادب ةيزاجو !رتيدابوزلابحلا 2 لسدوأ هدب تعدو اذعب ل جرم ما ئدبمازلابحلا ىلا عزمونعراوسلا لاو مج
 ل ساد ديرما يما نس ملاىدي نموا ةادايسطعاو

 لاا تمرناماىادبكاثلا ادب تر انهو ىدد يب فرب نيبزحا نب اي طعبو شب اهنجب نيدلن حن يشب ذعب
 ملزوانيلوهج نال تسي قس اوربببو طتعسل ب دئْبيلَوا هانم نيب ثاذ قامشلو متي اكادب كجام ااه
 ”1!لافيدادحاوامساالعجائنمااهونينزغس لأ بم دا اوابسىرباوبهذ لاو اوملبو ا هيدا ةطتس(كو لَو
 اني ابو ميا ى رب لجرر عانمو !مس ةلماو قد ديد ديرتسبنلاو ؤيصن و كليو كإئدب ءازاهوابلا هل هّرلاوم
 بلائو يلا صف بؤ لابو تمتعلا» ضطخااذارنملضف ام بؤلاربو ماو ئ داو ى دب بؤ د رجلا زئالف
 انجين اكدالتلل ليون نص كب نبدي وذ ناورهنبلؤشملاومررديلاو د بنل ىنل لونج مضجنزولا
 ةرمل !انرككرت وقر محرك جو ازل ئمت ونيل نيبرنجرلعنملالا نا لعا رتبللا نل لايتم

 ءاهه رع .[ هانز انهلف ب نعتالظ ع تاثلالمذجبابلادهو ,اياوواولاروزبلطنم لالا اكن انكوو
 ريض الخلف قرغصتن اكاذا كلذو اهريغصتر يب هرحتيمش ملام تيتو اني درس امساا.ياعجن ةرؤزموم ةروصقتم
 قبلا كلؤدا.ميج و شع ثادإبزلانورحو ثادلزلاونيبللاوتملانيدرحزتلإلاو تورم اليهيبشا اهب لوفمت اكو
 دافئ الجروح عيرلاراع اإل دو نينثالل مالم ”[ممالا و نالعنيب وول عضوح نيم الامن امضالاؤ نوككقو هانت
 تنااا ظظم ىلإ! ام ت لصف نزيه تحنججازاف يرع ما دنع لب الون ماهزتتسالل هولكلانو دازتو زهد نكي
 ديظسلاوةشاالاب وكالب صولا ؤ طمس الكوبي صونلاو دبعبلا ندد بسلا اناَلاَّمِيا احدا تنااذ

 لتتسير امنلعل ري مداومو نوجا! ماو ننحاؤثمةيِلصاو ماهؤتس الافلاس ةرئاز نكد فو صولا ذ تا: لكوم

 لأ



 وسرق وس

 او اياولاناهيذد االبلاكءل زهر جاالد دكامندريلو اري ود ىنجرل نولاوموا نالف هلو ملاقيورنسزعد
 كناؤ ءانعب وعمسالال ةديعّدر هندي كل ىلراماودو كوت نايل انيسا هعمّبلولا جن اهجانوز دمر كت شاكيلا
 ايدلاوبو نولمالاو ىلاعالا لثم نولوالا ىلا دالا مهر نايلوالا اهد ىرع هارب ى اول اههيزيداوإنس ىلا تلكلهجط
 كات كدت كدا ؤن كو ارك كاوا كاد كامخ اًيلولاوىلؤلاّنهو ناييكولااهد
 اًدالب انو الي طمناو لازبال مل نكل عقب ذيالومو امي فعضاو اهئ امل اهنيو ورتب ا وز انو ناداثاةعالاف ثنيد لافي د
 نمل ةككمومر ينك ساب ل ىاجرملا وكلاب انس شى ارثجاحؤب هل قيد روشان ةزيشواولإ لم ةاناو انو ةلماو
 قزحر نفضل الم تو كفو ءانسلا فد 6 كأن عع كم ندِضكون دب دد ضو فاول نال اهنمومو مؤجر
 طلو نراضايداوبدن دش فيعضو ما فنينال نم ني ان ةالغلاب نيره نو هاد نمل بسم شل وو لبق
 ناك د عزجرتو هطارججل ود كليو لاب قتلك واش لمد العض دل خوال فو ردا ةطؤمو يمل انين ىو ب[ملا تيهراو للاب جس يك نكون اجلال ع تهوو كلن ربشا ان دسك مهانماىا ادب نقف رض
 ةرانارد دبأ اب نزررزاركاومدركرملاب ءانبه ءآهل ارضف ناكيود عار اكو م لو رفحلاو ةدّوُشملا
 ماورنمو كوبر ة:ابهدوكلا جدل اه درك ةوبهانا.تييصاو [ض آن حشا ودهوبج انه عفت اذام ايدو بالا نفد ا
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 ؛رراهورايب ؛انلإ كل جراي ث انهل اند دتاربناينار بساركراداذإ عم :يلانوكج يه هرجزخد هوه ذابهلا
 2 منان عم جزل ن الح هوك لا ركل ءاح كيطعب اناا" مل كام! امل هيمن: لءانمؤ اناهمةلماإت
 كيان اطقم بورجو ادي وحاله اجانمو ايجار نوتمتعب مره امسي اهيو نم نث هل امج دوم ذارلاو كك ينم
 كلل دادهل انهي كانغ تبؤيوركوب هاد ن مومو تسادهاد قرص زعمب اب تيد ااه تيد ندر تؤجل اذ
 ') اهرلؤهو ةجرجوازبادص ثييلاد رطل ءئمدص اه قب اماكاذ ن دركاراكش او أيس ن دونم ثسار هادزباره قره
 رداغابربورعزملاو كلاب, اره ذعمب داي ثمار هار رشها ئدتز قيرأل للا ميارهد يلوا ررعوبا لان طربغراوا
 و "كر [زيىده] يخلع رمو دمى انمرهر اهجدذال ةإملا تره لائيدار سو عند انسيزوو نددقا'
 يده كب سبرشنلاو فيشحلابدد هدب لشنلاو نينفعتلاب ملح ثا غام دحية ورجسا ياو لشئ ره لشمف
 سره زسحا انو هما نرجع عما نرهرظن ور علاد بدل نمتنكا هذ لكلاب كثب رهؤ نم لاية داك سدد
 ما هارهور اعئذهادرماو ثرح اقر زكربسراسىا نالف كره 3ٌَملاٍسو فرم عج اوزربم ]كلا اوقلا
 تركو : بدلا نايل لعدد دن هركيلاطسو ل اروثلاوسوادوادن داب نير حكم ددركبو اكو ى اني دار ىداهرم دن
 ضار لى رهال اهب نداددن .انسزد جره ؛ارها جباره مزترهانزي ]بعد لواز اسوا انعاز اداوم تناجسر
 مارههسا هريرار دهرا يمرملاو كلاب ءارههر شاب مره اكن[ حوؤط نوجدن راقد, دهر ئي]سكلاب ىدهمردلا
 اذوب نبى راهن نالد علاش اوباماوداني تيرم او نراد مد هارر كركي دانه قدساوح هزه + ومهد
 لاب ى دانيل قدما انشأ نازعنم نيبشم و كلب انما ةلملا ككوركسوا تعصزم ايل و زيعم اهدي ناك
 وع ويف هدوسن يره ىذش لصف داك صزحا موب ثكمر مموج ثبمدو اهم ل اه ابر ى دنع كل
 تيتو. ةواطاب دوره جانإطملثم و اداره نكس دبر جتكلاب وره نذزه]ثس نينا ثوزهو نعد مكأ
 تير اللا نمل اهب ىد ندينتحو نديربو غر ندر لإبو [ضآن عغنرجوكس وفه ىوبب وشمل 91 تضر هيلع نضر نان ناس حز يرش كيه مدني ادركددن ب انهزعمجو زماهلا هدي هواذعماخب
 لثم منلا ءاوهو مطب ثمونض ل يملا و وني وأقل هيو اهونيدز وسل كبه اذا ةكوطا خلا انهور اظيؤضنجم ا
 مع هاكاعد وتس ن ركاريو كش او با ندش ناو ناب ىجش نار ازيفلابن انه عباجذ اه ؟بكومهؤاوه
 داك بك مملاَس ف ب مضيو ى در مانو برعم كلاب نايمه ءاكا وجدد ناكرش حب |ًطاوضلبالا ناوه معاذ
 مز او رش ععشلا وا رشم: ًاحايرو نونه ممجلاو ناس اهد كليثبو ا ءاوّصو كمان ل ايم لسا دسءانعم
 لاقبو رنوحان ىَوَعب ى ا, نطس ب يرهزابب نمزثملانفو اوك الربا نه وسحب هبله حبا أر ع: يزن زم ثيرحلاو د
 ور الاللع ثباونهو تائه مكحباو يلب ةيناثلا لا تل سا مِن يهوي قلاو نا نوكسب ته تؤمن مه
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 دوميش او لجرلا دن ْرزدر اب :نربشاو نئسارا ار خوردنحبد قمل اكس كيب معي ىلاد كبر دزنب ندر باسر باشي
 تكباربماشيواو هودزي اثار بسادزرتشإب رب ذعبهديزيل رنعاع لطبو امضحيرسزد نالذ غسول اذور مر انين
 فارشلل ثصوال اقيدزب اصولاد ة اصول مسالاو ندركتلن| موت ءاصياذردنا مّيصو بلكي نيحرباروا
 اربجو [نل اباوصونسا ثبرهلاوو اضٌب موجمتوتداوا موطن اوصاقنوركلاوزيغل بزب اصولا ممالاد كمر متلبجويريلا
 كينلاوماونو الش ااذ [ضرالا صور تالا زاصتسو م كرنعناوعْهن اذ
 نافركوإبو نتشاد هاكمتغعلاب عواريزبج ندامئ مورد ءأحيا جميعوارونخّرملاورككلاب ٍءاعى لصاو كلصاو تب رك
 مكس ناوئتسا يف و ميد ن لمآ دركو تحارجز دركم بدو ظف اجواةيعاو نزا ثبرحلان ع ورنم لاب كأن ع

 قو نعمل امورنود كسانال دل الانا ذ نمر عوال ل امبد بكل نئمجولذ ف نور بدل نوغوب ايلعا هتداو عر
 دبل قضلارمادئغد بوز ّصرنمودانزمو كناب كو هدنكونعو دإلزتميعاو ندكد إب دوزاو ان ينغتس عو نيىا

 كهمبز واقي دغلارضومر نعيد دهعو كأن ععفسو» ندزررجزملاوزفلاب ءافو رثفاراز كرد كرييوبشؤغأوا
 مكالاوع ءانيومعد فشاواملم واو ناسدد ماضل اب د ندشر ايو ندش مان ة غلاب لولو د ةعبؤ داو
 اهافؤلو نحن درك ابْن اعنا هافدؤرطحة امو ارنملاسو ماب وكزحندراذك : بأ هر ازبر ايساْنْسِرِزحروك

 أل سادتا ندركصرب ىف ى ىدرممان فوااضاثو ا موعلا اطر نما ابسر ذ اناوم ندر" ةافومحو رض بتىا
 كاع بركسفنزم :[نلا نا وضم ل اهنا ظ ضل طعرل انس نك لد ثنعد اذ ءآتلا اهنم تلرباو ايل امراكال هايواولانسلف
 ةالو نر الاد لاقي هوت وعم ثم تمون اول اه مدزدوتعلب مهالكذ الضم لاو ريل امج ضيفو ةالاو هيب
 زل ديسواولاو زير طفلا ئيوطشو مضل بش لبقنسلاو غلثلا وحلا )كرب نعلال رع يعتسا عا لعم ال انهو ظن

 لطب دريل هند هاهنا املاقنور كر هر” نمو رنج عا لثصنوْ اهاكن راك صر ةاذن بدو هانركد املع

 ذ هرج مجد نئائبلإ اهي ناكاذ |ناوس زو ارروتسدسك بر تثير ؟وبز قاو جرمسو بلع ع دراورسزلاء!كعلظيلع ق
 نابريجرهو نانزريعيسكلابري اثو دعمت او قؤمو انك وعدل قوم ايلا اهب ةّو دقو دنمز هاكباجي مسدل عزا
 ريفوا كأن هغ نيش اد هاك عماسكلاب م يانور لماذ دهر كلاو قنؤن اير اكو كك يمل ابو دنه ددابو دن راد هاك ار بج
 ةقلواراسا اثلثوراثسإءضوالاذ ؛اطالإ ل عردقيدسانلا در اعنب امو موبلا امة مضمون اكُككر وجلال اذ مدد ل هج

 د اكروؤيادانلا ىلوالااوبلظ نيو اولا جاذجااوهركد لع اونا< اور اهلصاورزجاد عجّصياو اهني "بلا وبششب جب
 لابو ايياكووانصاقعظفحا ثيرحلا هو كنم سدس ئاوسكلاب كاك ى رثوصزب اكل لل نيس [الءتاؤعلا قو
 نيكون اكزدا ثرحلا ءلخي م دعو ةريلاسل او شب زطس انردل اكول ادالفّناو ءاكول اب هدم طا فس ؤلئرلع يا
 ل ايد نمورنب ىكوب ناك لكنك نكد ناكردا هانعمي اهدو هلم ادج ءاذسل وب اكابكساميسب يالمر] ةيرملاوافّصلا
 ىو دجانزعاب لافي ذ اش ومو اثم كت ع رشكيدزن ىل ف ات نالنم اهل ذ انلا نكونساو ثكساو اكمل

 دلل ولاهو ل انهن ؟ كأن عع ننذاي تسدو ندرك يصيركل ببال ريل وفن كا ينل انمي واو كب دافي امعل كيابل
 ةفلاوةيالوىءاشداكلازبالوو ذم ا همكلا لو يلمرسبسو ريل رساس امام يلع ىلؤودوثالذو ميلا عرلا لود
 ةرامالاكمشإلكلاب هررّصملازوغل ابوس دوبيسل اذو قرصنلا  نوعتيجكزبالد دع م.لاقبو ندركى دايو تلنابوءاشداب
 موو دريل ةبنلاو ايو زعدالاثبلورنل اذبو حلوا رضوي اعلم هابل انتو ماللا نيكو مدد ناد ايفو
 هتكورارو عوبند هدركدازاوهدتكداز اذدنوادجلومتيلوريت دحاو مال زيكو ىكرب صتمو ثسودو َىوُلَع

 هيِلَوْر سومو تورعإل هالوا ريشا فو اف هرعم تلو ال انين نداد مالي |ىيولو بيلا بسلاو دنكوس ميورب [كهو ثسودو
 مارك جلا رطش كمر لوم علو ىراك ندين دددائءودد بلا عيب هالدوازكل عرمالا هالو ل اه ندرك بكي دركد دراك
 عيني مادام ّصيلوف نريادركريد ايهم لو مترلؤد نرينادركى هدم هجوب هايتس الوم وم زمجوزكل علو
 سد ما هذلّيس !نديكوكيؤسودو معز ذد سلو ندْيادرك ورد زعلا ولاه ندر كن درك اور اكقنركدوعلو

 درا تسوي عيا ؛الو ندرك راك -ليرو ندون ماي كس وبوزسو دفالاومززياذلا لب مالا عبوتساو كج
 "2 كة ثرح اذ دزنلا لو ةياوزبزهو الا, ةلوانج امو عباس هيا عاتلا جما ؛الول دخلها

 رمش د



 وع

 اه. [1ا للم كإ هان بصف كيهان سارع اذه ؤعملا ف لوقو نّسمرال عيدنالك * بلل بح لو اكلحر نع
 فرج ثبافو جاوز دزتبئغلاب هيض ةظيوفوا اهيزملن انيك كلارك اباديعزغ طحت جامنا بلل ابو نيس وضد :| ضلع
 ءأنه جرفاس فرح" 1 | ىئنب تحور اولا شن نكس ربرغل ا ةنفراذا ؛آلا مانو دل ارنب ضوحتفا ايدك
 كانبرا ةامرا هن لش نامددف يلكلو مهاب ةام»اه. ميلاثمو ميا جاجزلا ورب داونل اوبورعاقت جا كلاد معلا أملا
 كيزهواو كان مع ندركدعو كيا ىف ىإول لصف غب هانم ين اورزخلايلا كيما ل اه ثآزجو ماغيب
 نعزلخلا لاس ب وبمس ل اذ نطبل اة مسوزت انوميند درت ككو نالكر طسلاوجشو نآزحو با و حور اج ةزمملا

 قزاملا_لافو نرحل دا ناواو غسل الل امن زهر اول ازعل بس !ىرالافنف قيلر تحزم تل ففى تظن: تبا نمر
 رع ىو كلذ قريه ايلف ثنش نادال اج لعاهكزب كس نارابحلاب تن انرثملكل التلف ةموم مدار لك ال ءاطخمل انى ذلاو
 نأ مَع روس مم ن لس هروس بد لوالاةمصرطلو نيد اولاع ائجال اليرواوىرووو قنا ةءددو هوجار هوحوو
 و ايو الع جو ةرتلاسو منم تلجيو ا ىجوا هلق د امد كر لام دوبل ريال اطيب وزي نعت أبا ءآيج جمد جون
 ملح ولاه, ىزارناو وسر تى كيلا رهو لس وب نكينو نرزكم الدردو ماجيبو تر اًساو:لغد احرمم حسان

 امو تعممل اب كك ة اهدداد |ىنعولئم ملا: وراديو ررب ثوصر بسال انكربجج نحو اورل ثّحوورمبلا ثحواو
 ئولاجولا] اهبورصقبودبجومو باسو مءانجرطتساى ا مانيحوتساو ةاحروجي دعّرلاب «وقحاددرم اة يوصئادعتلا
 رفرنايم لجو ّىد تومدنمو عربئ ]يع طوول جى ا جوت هاحرر عساك انما خونوراربلاراربل اونج
 قواد لرش ستوك حر تجود ادداس تحلم توا مإ خوان ه لاو [21توعب اشرنورتنهازب

 ركب هو ,نيقساوا عباس الفين خوتسا او اغلا رفيعضزنل ءاطلود قصب باو نيو تق نباضانالف
 لوباث بنان درءاهدوزو نيو ىلا ؤيى دوش لوف ل ثملادإإ كو :ابلاهب دشن مو دم ذادي نري وب ذارجن كيلا
 ليطاانيوول فب مك أتم نداد تيدو هًبهانل اواو زعضوع بلاد جت انداني نوح ردد مكان مغرب اهيؤنكاب لنك
 7 كله ىانزلن ىدؤا انالداو درع ايللو اند نيماللو اناظٍد كرم تراازاو هني د ثزاخاوا تن ورب د ثطعلىا
 كا غم جديدا ىهاشلاب داولار رك لاذ كاملا نعرسكلاب اوكا اهرودودىدازك.ئيدو ثردلاغ ليضع در
 د: صا لاهيورب دو ربانلاهت بيع منو ىكيريد وم دوش عج شات دن دبا ن اذبرب كانو جو داؤن َىدد عجن اك
 هردكاو مبا اهرككبو م حان عغزم ناار م حدا فلاب يرو دالبلاو مايالا ةعب ميدو ارسل وصخ اهيل
 دفا أك تمع تسوي ندرد رند "ناخد نيمسى ارد مومنيمس] ةدداو هدأت امرك عع ناوغساروزغم ندُس

 و ايدي هر ةلطو اهززع 7 ابر نسال وجر ايررنمل ون رعب تم نا نك خربرب ةحاوتت كدَحأ ت وج للم نال
 مِزُردانأ ندرو اريذتا:ارباد اكريزف|ضياو اربنجيحو ىرولإ لسا طْلسلاَقومِج م هاصعل اونيرغفىرو نيرءاشضلل
 نريشوي ةاراومرتكوراد تاجلشذ نورك كه داو نزع ندرك هاظو قزج تقبتحترشوب تيارا درف
 تل اثداضالا نعوم زر شي مريمرملاب ارو اهنمءاربالامل طب االالضلاءانزىروسج نالنو نس دس وي ى راوتر ىزبج
 كلعس ,واد ء ارد مادو ديب دوق نمناومكن كيتي غو مو مما ئلعجو اًضعيغن 3 امبالا مضرااللع دارو صرب ومحال

 لري رد عيارارو ةذاشوو ءاهلاب منتو اههريغصمو مهاماو تلم مارون اكد هرلوف وزان وعو دهم ال عشلاب بص
 وم وم ؛لعلال اة هذاميلكث ضح مان زتس ومو ؤامىامسارخوم ا لائج دنإبمتسا عيون تعسر انوك زو
 اليو ةركلانف فصيشإ لعل نب ] همموموورعوبا ل ةرظالر كر مومو ثبسو ان مزح فس ومو ىومالاهضاربع ل ذو
 ثلفو|ءتيسوتساو هانسانو مفيعض )خل هاساو دبع در كو رقو بشد ل قزممد سومو قوسومريلا ينل ول اجلع فضال
 لاو ثايش عمجباو ةدعزخم اولا زمزعوع ؛املاو ثازج بح [ًتعالك ل اخ نولد ناشد تيل اوركلاب ميسم طساورل
 يشب ماده معاررماج ندركراكميشب نو انيولزباس نلاخب نولاههف ربل كل ايوزنيثمال ٌمرلزمو لبا رمزذل اب كيش ادن
 هل نجب ل ئاو دحاو بوح نوقيطنيال مال :اهلابر شب نهرالاومذلإ بوم وشو يوم شؤم بوت فلابلل رش كي
 دما وكلاب هاو انما ريدان ع ماتعتما هال تب ذ يح لسداد ترهل نوب نرجو مها ظشمب ثيرحن نزح ما
 ثرلو ايوا ةدنمريشام لا ره تشو امو مك نارن زول يقل ها رشد ايدو دمر نميرتساراونتنكغ ور و
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 ونوم ةوض جااض | الدؤبركلاب وضن نؤكاركبدكبن ايو مة اس انما يلقى ةالؤوصات ةألث ةذهو
 دنهك انس ادرسانب ندرك هكو اب وكددا دزءالروتسو طع ى تقسو رانا ندرك ال ؛اضنارنمكدم اجو لانش موتر اطال

 " -اازك ضبان ناكبذ ادب نرسكا او هتلاوضن ارجو انح كنرددشموو دو قةدولنانمو اهرهش تدبر ريثمم
 ٌدةَظضرا دود قطن ندركو فكن ايمورجب ناكسو رشاد اند اكبر امري ]بضع مشن ماكل ىاهزها ماهل ا
 نمل لهاةةلءاطعالاوسو ءاطناريجاؤجبرطدلّقْش ايان ةدلب ل هيو مهد سيرن كال اطرلا نجل انتورنم تخون ناكم
 ٌلبخو ءلرعرذ جول غانم يضخ ل اش دنمل اد كلاب ن ايغد نداد كير حو كر خرب ىأل يخي كر اصح مان الظن
 ذّوِلانند لا دل ثمر كلا لعةينصت انررتح عظاورعن املانالف امل انهن هو كيوم عان كي ان هرنه دربجربو هريرأ'
 اذا نالئوبب عانت و عانس ناكركلو ةرحاو ةاطنصاعنمناكامل ايد دل مخ صيا ةاعسموهتس متنا ابل 15 ثرحلا
 قنتمإوئلارن عماش او اًرثلان الفي ىينتساو كعننل اةهنوعدو ا ّرطن اذا ةاشلا تئنشس ا مد هل ينتسإو مهول فاو هد
 لشوإ كسكو نرش |ورغشنإو طشرءاوتزن اذ امومملاو لبالا ناليج زهنشساو عافبون ا هركدوعتتسا جودا ىازخا تحرم
 سفك من نس يوب اب ةاعانمز يجهز الجرو سوح ح دزادا,ةيقبرسن ابونا وو يئن ان, ن زان نكس لع
 نالرشرودونوررودوندنار قف ,لولتالخ اين ما ؛1منإ غاب لبجلاذهو تصور ريعن ارك ملل نيمؤاتش ةارملاو
 ةةركرومو «زئارامينؤركلاب ٍةومْيِرض ناضانيب امو ك اق اسإان هل هير اضيا عنو زتشاف هان لام أد( ف َعغزعنمو
 .. ٌداوما ورك اح عيلان تازادس اشو دكدو هزار خياومشري ورضي ام] دلع رطمل اف هنن ورب ال ىزجمتل ايري اه
 كم اب ةواقب بلا لشن نص طق امي رتكل: امزلاه نالتياقنلاومو نضلع زين اكسر أن هرايح طلاب ىلا ةواق 3 9 قتدرعؤنىذلا عدعدد !مكض انا اب عيب اطعم ورظي امس ولم ناين ت>رد تانهنرد دان
 لاةوّؤناذامانطل|نهربام غل اب ذافن ن ايطنو ناقش اطر ةدؤن تاير صتملاباثن لثمدمل ب ءأقن نيظن هل َيقنونت م تاكو
 جافا نازغس از غوركل وق كي ق نت :دبركوب ءانا نورك إرم ناي اقن تالا الضاهر جدري ا 1
 مسساو بف تجزؤس/و ازور شارت و وهات )| ثيونفت لان نأ ن نركت درب يتب 0-2 منح مو نازقس رغم َّ
 نةكوديلاكتسر.وندركت حاج رد اكن هاكروثبز | عؤرمفل واظن ظن تاواد ثيراصو تمس كل ]بالا تتفناو شم
 .مهرلمرملاب ران أن 5 ندياوكنينض وَ تجرجو مين كلف اذا رباك رعلاو 0 لا عت عار 0

 هلا نعل افيوبكمن دركت بخ: نودونوالضو مقر ارعش او بانشملازم لاين دش نااكو نلندد غزاتدتاربد ثردخلا دل كيفد توتر نمل اب وكبر خو ثيدح وز شادرب نزال لم اذ هامان ومال ثير حلا ذ د تدعوا كأن
 اًبمويعل ثردل ثيل اذني نيوكسو لص ارجوبن داس نعبو هيلع سفر ملا دعوتلا كين 5 باوتو ومبو دريل ارم ف

 هو ندرك جن عندى دس لاسر نحيدبتتبشا لوب مناو ميلان اهني با ىلا ل مزلا يعوض ده ةيدتسااذا
 راكان ثييتاام عدو تيدا املك يده فو ثامؤثكنع ب اغا ذا ئيئاف ديلا ثمر لابد ندب | كودو ندا: نش
 - ملال ةلاماض و جاب هدر كا طاوبب هاونلائبو كك اونا م تاكو من درككنه اذا رمش - دال غتو
 ٌدوارسوبو كظضحو لتس كبعجوا هللا انفو طحاجزغفم هل هوب ىؤشالو ثودو كلداصو لحاكم ترص
 راو عج مياه عال ومو بو لصين هراور ىوبزدانس كج ةدجاح تاك مقطر الر

 ندرفعلا لاعب اكد غبر نابيكارع: اود[ يونما عجز ون عمم او اني بمر هك اهيوماو ةاوثلا تسوي هو ةرملانلكا لا ٠ ادي ةاطاوم نال مؤ ثرتساد اذ انك عضومالزنمونلا ونال ندد فادي ئرود ياو تنوركرخى يد
 لامحو يو انزفانووانل مج مكى ععروس نزرع ف رهاب سوهلاومو ةونلانم ةرزيط )او قا اوف هلام

 نآرجو تكور اكرانيخادزاب قط ىضوم نان وي ساوربب3 ىولا كات تاكاذ ,متوويلباد عابجر هاجس و
 دوتينا لارج نإيإبو تياهيرسكلاب واني ديس ربا قبو ندانشم اذا انا اذكن عشب لاير الا عزا ذوم ا: يخطب مع
 )لهلاهيدزنلابلن دن شام ركتوركسابزعدل ايف ف دنزدلالزدداضعب محب كن ليكي وعاوم نو تكدر نجهانت
 كلغ: لئازا وشو عمحيو تدوير كوب لاما نمط هان ةما دهر ومع ل طن ملضكم هل بعد نم كاني وجد نم كيهان

 ريس



 1 ماوه

 و ته هى امبلا يصب تول قي ندناهركرب د كرصن وصخ ا اوم ثول امام عوض ان معن درك كنه اذ

 هى عاواويس ةىخعاورشل دعوا يصيرنع كيعاد بعذاب م وعيوب مالكلا 2 كوخجيزححا امل ايد بوي عتب لععا
 لم كغناورل ثني عيا نالغل تؤخمارجو لك ليث اد داجتعالا نم الارانص يل سالاو مانا لثمخالا نمش إلا احلا
 لاس نييعلاتاذزولخش الغل ند جاع ننعدد كغوسكلاب موف يغل ىضومز جليد نعى انيكتلازقلح
 امو انض ييجنب تاومساد اضيازملجداه انا نمسنمنينعب تن ايف رله هللا نمسا عينت لعن نيت هن نم ةلمأوع
 ميرو دارا اماه: خوضطقفامرداسامهدي لفشل يكسم انطلاةوزح لف عر لاونج كس ال انناؤلم ابعد
 لن زو شا لوسيل اهه مش لوس بت كوش ناك ميك ث اوخاي هللا ل وسررل لاندار نب دهس ئراضمالا لسا
 لاف كيو زان او ىو زداكربحان سكب ا هإر جاهضمن اك اكس ن|زمم اله |روكل ادعي وحل نم ام ذو عاومخ
 كلاودانتريلثم ةادام اشدو اعدم قب |متبدقو نش ناوحو ندادناو املا همكلاب ءآرن متهور ظفاملانبلجؤتنا
 هنمو نبا فرشنمد أن ةورل ّىدن ميا ىدانلا رسل ارجو هاعد كل .ةاداند ىدانلا:غاوسل اص باو اضعب معجبو 3

 رةيثعو يري زيدان عولف قل ومد توعتجم ل ةدواشملا بيمن و دنبازعاكم واما بزكب لا ةورنلاراد تتهم
 رانا نم[ عت تدين زمعاب ذم نزقم هيج لجل زمول لش اكرب مانع عمجن ا ناكل اوعى داذلالها مد
 رطل لسان نسنالخل طين !ىدنتلاوندادوندركو دزماوجكّرعثمو هذال اد هجم تمدد | ضاو رشم
 ايوب لاورو اننا تير نمل اهب با تيؤبو دنايمدعب للعلن ن 0 داوجوخئانكلاّىريومو
 ايلات ماركو زد ىلاو د انلا هده ايد دوجلصاب ران ندركيشكو ى رشم موملاو انا ابنا امين ريد انو
 ياو اهدى رناوم ل اهداطعصطل اب دابر مركم ئثبد ثكيدن امل نهد تإيزحدل ثاب دنمدوخيأ م صلاب ةددم بشل ذ
 قع« لائي تملا باهز ددو كيم زج هتيداغو ربا صا لع ىَزْنب ل مدالو نتي لى دنت وى ايو مورتنم
 ةرجشتو له دعز جدي يراد موذاشوهور لشي فنا جءاننا نارابورلثم ةدادن ىزبوريسو بوصل ايس ل انوصو دنا ١ء

 اًماءئينيورئب ناو قيونو لس ااذ اولى ش دولا لسن ارضي امد بيوزبو م 0سوزورىزو مد فلعر ناندن
 تلظلاو اعلاف كلل نرهدايرب ءزب نتسيرب ملا ركلاب از ضأن مجرب ن درا شكو ناجي نا وز صبا

 عزتل ذي ؤيى ل ىزتريلا عنانيدلا نكملاهزيولفو دنس كدايمزإ عزم ملا مضل. مآزن ىنع هآزن ءازناد عابتساو
 تال رز [ذه وز ضل انين امائهظفل مالا قلما عبج وشو نان امئوركلاب ناوض راض اومضلاب وسل نيس اكربزان
 لهن اوف نرن امو [ أك غن درك سومازدو غيومازه كلاب نايينح مكجلا جرؤصن ناش فقه غص بش كالواو
 لالباروكرم ىزج ن دينا ركز بومإفراضامييتس لشاب ل اخى درب فيومازدركماريغلب ناش مكزيى ا م يشف هندااونس
 هنهزبطام ضع اجار ضعلاو ناو لزمن دووم جوسانش ناكل نانا امو اهتز ورساتضو ةهارسأش ا
 0 ايو مييبزضغلاوشالو عاود 0 ةرحاواإلاا هيض ن الل زئومضمراءلكةربملا لاذ
 !ضاهنب كادر اولا دخولا نحال نيكاتلا عانبال ثطقساو هابل تكض اوبن لصاو عيمجلا دزه زد بها
 ينننموءاندا جلو ناوضو نايس اهو لح الا رعل انبالو اننا ردل لاهور تشأب ان نادل رصعلاو خف اباَصإلا
 كير زاب ىغيوماهدنارذجاوزعجح دوكوسكلاو علا رن ءاننتبصااذإئينمونةتبندو هاني كش ذأ يبون: مرا
 ”اقتطؤحعهصقلاب | خد اًيشاينن كو قفلاب علف ىزدد كاان اوعبتت لافدىدزادشاب درك وك ل زمدد
 ىضجزيشادو ند يسر ربو رلث ر(تنسس ا ن دينوبو ن دز نسؤج وير كلاب ةوثش انم لذ نللاولاذاكهرطشس فذح عم ومداذ
 كل نزهلل ناين حر نأ ك مع شلع نبانمهابذلا انهت يس نوار ملا هسد ءاجنب|نم ثرظن هل ذل اره نين ل اب
 رةريص |ن ركط دل تنناو تمن اوس يمص فلاب وس ناوغذ نيبورنم زورو" ايواولا ثمل زنال عواور صا نمت
 ذم كسم نوضن كلان منجام تلاذ ملأ ن مغرد |نوعر تضم ىلا ةدوضد و ئزغل لش اان جمعان نئاشيبي ىوم
 متيصتناو تش انه لاب نازعوونسو مهم ناك نكرتبضر م ثماسانل ا صافمو كيلارمار جرد تهكم اكرئبصا:
 وغلا تنساوانهعش كر هل ة)لا تضر ميمتيصاثلاو ةدرزلا + تبت اذا مْسصسو نال ذب تيري رار دخان

 رثوفر اي زمدالا ضار امي وراح او يبو ٍضاذاورضيرطومف نما اذاواتضروجابطر ماداموسب رضاك هلالي ا -
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 م رووكا لظ هعمل

 ُه 0_1

 يراد ل ائيورداقلادننرعل حامل نمل اهب هنناو ييدششل نان دوضاومو جءانمانمود ناوسنيعمتلاا أنمالما
 قمن م ٌمنرل دو تدخادن | زم :انما غم ناضننحم اهوى هدد ئزّمفالخب دسم ومودر'ب أ َنعامْلب قمع نالفرأد اص
 كتم بي لاسالاد تيوملاى يم نتسازجن درر نميري دع ءازقس ل هاظ ىلا لع م[بلابو الدان فطنل ادع ءانلاب لي
 كلب يخلي تما رقو ايم ذى مال بعزم اهجاشلاهني يريد ىلا ايلا انلا نمو جوت دذدازضل نم أب نم
 نتن جهان وزد ارم ككمومل اذماو نعود اذا موعلئهصار نيريبركر مرمر دسك خبارد نإ فكه وعضومرمتلاو
 يمد نالفر متيم م اسد ىجانمل هير اناالا باكل انولعالن وم امزنر ٌمرلوورشنب نرناوذو ندربدزدأ'
 تكول اك ثوانمتنينمالل افيو نلنب | اذامتبيصو ميول انهير ب زكلاوسر نبملانم بولظمومو همن ى ا ثيداعالا
 ”يأكمو ندركداظساد تلك زاددد انام مالو ََش الو ضروف نركتكف || در هرزراز ن درد اداب ينم ءازح

 سدو أموم رصقد ل يوو ةانمنب د يدد ةانمدبعرلا ب ونبَووتمُوي ةانمكنان نلا كتينامل اب ندرك

 8م ىذلاب همس د واكو هيه انج ام حانفناد ابك فل اراد ثبلظض لاا عضعاضمومر ةوموماهلصأد جما“
 كننرين وبر شعو قر شعت در زجر لثم جود [يازجومو قادم دلت بارشلاب انه ناوي تام رول ذ انه كك
 ١ لانب انس عريس نرشكان با'ةوامهونم عنوة ففص ب راها ذ مرسلا عن جديد ىدد كن مبا!
 ابك ا ندرك كو اد غبن داد ب اذار نها ندرك هما بيعو فكر ابءانهمضبجرونيمزذانو لا تيبياد ناار
 منا افيردشددد ى أَي نمونل ال كو قذ مان ٌيدريُمب طل لع اماؤ ةنلىداطج بل زدحل افيو قدح ب
 دير [ييوجرضلاب ىزنرود ضومو انس رعابب كل انتد نيف ةدعباعاو انا هنيئا مزنه ثدييوادنع تياند
 هداف تياندمل اهدداب لشن !بلطل العتب قزم دنبد جايا كود جلوعخ وعون لش فيا ى اس هازح
 عل تفقواذاداجد و ل اثبن»كلفريلع تو اذار ىلصا ها كيؤن ن لاب ىؤن غل ةزملا قضي وم زعم يو تبا
 يعاب ان ضان معد اجزانرشرودون ايان مراقب: وبن كيش غال اثم تل, ان ميا ائبدابز هر ثلظ
 تيب و ءاكنجذا خيبزتجحن بورتضاوب ل كلر شاول و لزغلا اني لاب ارح اجندما ومو مضنية دانا, تينباد
 ليلو نليأرب ةوانب ةوبيرشم يود واوزد ءوداركد اهريبانقييلازع ع سباس ود رْسلا ةلمب الاذان عب اال اس نا
 نوع لكؤلحلا لصفر اما ل وعفدزع بز يعنوموزوهير يغرس ذو خام نوكب نا عاني وريم أيس ىندنإ نيمزد نش

 اذانتو 6 نم تر نركز انوثيرجرصنلاب |تنر عافاوم نايك هليوم يطوف لثم جوفي تشب بان وأيا
 ملل و علو امه ىيذد ددساهد تخت ابا ةايمخ سلا ناب مضى ع قيسر ةاخيودملاب ءاجب ههكانن مالا
 ل ةزدال ل مظنفزيدالازمةوججولع كتم ؤتو اك رم معجب ل انور عقم ال ل فطاف ككل لب لعقت المعلا كلان دبي كيت
 اذاني ىلا وو عير كل تساواجب جازمجبو دز فان ةاخيميجان نيش زكردو قلد نش يامل هاب تحور, لفب لو كن ديب
 ركنا يباوخع زج! فنوجي طاذلا اجيد رماذا مى هاخيااما "هد بره اهدو ثرعل هلو باد دبا نربي مكس زار يجهد دد نيكس هجر نهكسسا اذا الف توومو :انو ءاه تزحب ىوب بوسيوجان بوذإ و ؤريجان نيوختتسان ير ديلا مرفأ
 ماننتنكرادو زاارد اهيزعطت ىل خر انوصع توج اهنار ترد ندبرب و جملا كلاب هاي رش ارض زر ذا نادأب
 نلجلا اج اذنعوعا لابو لس ا, تيخباو دلج توجيلا في ندركذ اب هسوبو ثس مقل ابا نراس هلاوخج دوج اهب
 نضيراؤ الدو جدو و اهموجو نيقيلا نحماوفكن اظفلل نمللخا اذا منن لئلا يضم بعل تالرل جلال اجعل ضاضا
 مارب |ننثكر بو ىف عطم اعلانص عنج ل قي ريو أر تحد ندوهذ ن ديرب انياوضلا وحلا امرين مويس ذا
 دوس اهير ندين اباوع اثم هرم ناندركدنم اونيمز شاناريخغدنلمى اجو نيمذ ذاب ةوجع جا تحدد غش
 تخبر ريربو ن ديبجرببطدورموعلازيوازيول| تسار نان يسن و وهج عضوم نودلاو غارت عس كا مزالاز م راج هي
 مذ اوما ارتدانككلو سين ام ثبرحلا قد ل :اينا تكرار ماب ذاجانعبطرلاوباصا اذ ا بوك سانلاوهتساو زييزا
 نوكيد:شفخالالذ جيانا ملين لك مانت اماه ضد علوش اكملعن يوي انماد يوجهها :ىوزعرهذاو عل جد وخل مسالاد كاان ملك صخاذا عيري واورانواجاننو موعود يجن نارا
 00 راض هادو وسو ار لصمو مسا يوغيلا بول انوكيرتو ماعلا اند ايجي اون اذ مدينا_ل6 نيدَصل لما عاجلا

 مات



 رم الي ان

 يكد عنرأب ديش عركلاو ممل ابلم جم كادشاب هداك نرد ارركعزموحل يي لعق دمدب غلاب اضيا

 لكر ىدم يك: لكل اه د ئزا وجر اىذمل اني هبت بعالم توبركد رعبا ىؤم مهآدما ماني هاذ ئينمضل ابى دش
 ف اهلا نمءآزملاو نامي الازهةربحل ا ثيرح اق ددرر اى دن كر كبرك ان دركت بعالم دملا ركل انءآزم 202000 ١

 و نادؤ ملت قمر قددد ذم تومالالاةراضجب مضجيو درب مولع آند ل اهر نيلجرلا عيجن اوم ةرّيعوباسلان
 جوبر ةدزم عج هر اوخن اسازحد مزوديمس هرزريذامدنمس] سعى ذام جيلا ةهطسر او امتب ما موجزو تي ذم

 سافر بف عيا بون ذدرم ناسازحنا قمه مان عباد رمى در مان نادر نيحاب كدا. عؤمو دانلا انهم حف ازاي
 نيءارنائيرس ند ,وس مكن انلج مان مبا ةدرم جئرإمتادفر» نب ابب هاد مس ابصلا خي درب تو ءنوارم هيو

 مانزل ؤقساذارلا ير ع داب انوي ليغ لعق رار بشن شراب رماه كأ
 ىلع اميرحاذا يس سرعل رمد ندر كنالف عبدون امه لود ميدو كْسو رد مهلسكلاب نرد هربوا طوس يرجي رم
 هنلاجازا هج طرلا تيرامو ىربإ وعض ومها لف ئرفو هدج عا شح ءلم دة دتضوو ا مزتت جر اهل اى جرل ا مضدالا
 دراوكس يب دشتل !بترامقالو سر شنو هرباردام مانو ذ مانر مرام ككئرام نرش كبور يشن ديشودوزف لم ١

 تهل اكل نثسدملاب ءالسم لعن نيويبالر لصف ى ا نزمكيلعرل لاقي جانازع و دزف خيره مرام لي زمولو هع لاذ
 656با ان ضومو نامدصمارهو انا مو هجر انكصرخلاب |نعصمو ان امش هلا لالة ندزكءاكءابش السا حابص
 مهلك سمو موبكةجوص اشو آس عيفصمومو اناس اوم ذذإ كلا دمضلاب ةصاجول هنا ايو مص عوكم امه
 ميكي ءاصل اني طكملا ريض ابولع جوز ن طن ندددا نور ٍعفلابهصمضل ابك ةلكر صام ؛اى ادنى ارصاوشستنباو
 ععدعسصو مزال نرنارو فرم لم اهرلد تجحاو اهبلعئنولطساذ | انبلعوسمو ؛ذانل انمسسو « كأن عمت

 قير ةرايبرملاو خفلاب ءآشمجشاوم هزراببدر وسور وؤسمشام نرش د أيجؤساوم بون دنادواشم| ( طا مَع
 ءاوصم لوارلاؤ انماو ثتنمسإءنبر لهم ى ودا رنصوُوْسُم ترجو تهذ كرماكل يمرض تنسو كأن عنز

 داالعتيفمل اهلبو زنى اراضمرمالا ةيضطمو بهذ هلا ضم ميل انت شنكر قدر ضلاب ريم نيرعبزعال دز
 "لكريم ندبار كرد "اضما علان ريع وضم اذهر دوعسو درس فلا مل اضم م الع توضمو ام
 دكيبؤر ار يطم جءاطما تن منلاب لهم داو مل وعمركحاذ او ملا اذ كأن عم ندرك نظن ؛ادكصلاثم'اونعم

 كال لة رنال ضوحلا فس |( اهلا راو هو مطيع ذر امومل هيو ندبذابد نرش: ىطم جاباظم عيادحادر ثيوبو

 اذإوللاب ثوطمرنمل اند ندب كويت لاومب.ءاد عصي نم ؛اوطمزمنتمنلا سب ّيعفمو نلظلازم ثمين شومود زف
 "الو ورجمم جواطم امزح سوح كلاب وطمان ايما هانلعجى ام انظم لاب قدفرككرابءاطتما طع مارعتل اف ميثدرم
 لحلف د جءاسسا ه ددد صفلارسكلاب ىجم ىابحاص ها اوطم حوجا صول وولعم ثمان اهم ىددابد زجر ظند
 الو هوجو علكابزداكلاو ل الحلا ومو دحام جون ملكأي نعوملا نإ يعن ؛اعمإ”عبس 2ليايزواكلاو دحا وعم ذلكاب نمؤملاّنا

 ]رن اير لغلانعمارنمل اهب ىكب ةوعم هديسر بطر وضع قرد ب !ند انس او اج نحب كذ بال كانبانمو لكا املا

 مال اب ضأن معرس اد هاكدو نادن د ومنماو كن طوريشمث درك ود وقم كح منبطر مي ةوعمار بطر
 دنع هواصناكاطو متم منعا عم ككوكم نديلوغتدلا د مضلاب ءآكم كلامك ئنبصانه نجوا كلامك ونسَمازه
 دبور وزموكزح غاموسوؤفلا و رمضلاباكم جاكيؤيرعربدششلاو خفلاب ءاكم نليرتجوارثسانكمو يدعو اكمآلات لا
 ورش ل شاكص م نأ ك عهراكدا هسدننفركخونسّعبااكمربكرب نبع كحاذ | بزعل كشو جداكما ككو كم نااننسأنمو
 كيطو ا'لبيبح هسا ك هم لام عي ضرةغل ل اكبمو ضوه ربجوا نوم هريطرتذل نيماكبمزحألا لا لهدع نعي ناس ايفو
 ل جرم ة والعم تنعم ابيبح مل مد ادب بحتسبلب !قيريجلا بل نمل انهم ورب تعتسم نا يرعْتبلمتو ةلبوطرعم كنس اعاورجب
 ٌصالُم مانا لاير هدد  ةرايىلم تاذل ثلثب ةولمككو اهرب و انبحو ا تاغل لس هّرلانم ةلوالم هدنع ثنهاوردب تعنت و
 اير قلما :زلماهدحاو بش وز ور ن اوم ارعجمطل اب المد وط عاني ار انين ارب ضمو ةليوطي المو رهو مر زجر هزلا
 لاا دروتسّر سانكن سر زاردر مجإماو مرلوق كلط| انحف مل ثسلم !ل اهب قش انكذاددد اكددرد هللا هلم ايد نداد

 ؛ةاهسا نزلا امواج ن انجن انغل لماو يلم للم او باكل نيل الاب نرركالم ار اكو هدد رش ثعو هل حبل دلما

 اك لإ
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 ظ مهنجب) ةدتائلو ٌئعلاهءجر ضوع .اهلاو غلو اوغل هلصاو نع عون مشل ابر زغل ن وكم أر امش ذاو نورك طاب أعلا منك ١
 نينجلرناىيزجردلادوفلإب ءانل بونم تبول, حينل الاب تلعن متزن الا ابان بصل! مناط ثعمس
 ءآطل هكرادتىإءتيالثوري دجو ءتيلا فاي ءآعلا ضو اّسحماقلو ليلفلاب هلولامضح نمل ؛انللاب ءاكولإ :ئضدلاّهب

 ان 6 :«انال الد اجر ايل (نآك مع ندركرادب عركلاو مضلاب نابعل يب رشنل اهيل صل او معل ايوهل لا ركل
 مئلعتيعلاو ةّووملابو ةدوملاميلا ثيملاو كلين م هئلار كريب نصضلال انين دككما علا بلا مالكن مثكيلو ةدآوم
 ةئاثزا تل ومو نتفحائترب ا لئسا ندم[ يب قلت مف مسام ن رركراديب »طالت آلا كلذ لك نيا كلامك فل

 ناطد جة وعن عاب نقلوفُس جد اهتاءتخاون تل ندركدادب دورت ابد ىوساءلن جبن يزعج اا, ا كسل
 لس مبرح ىكل لش مالإاكو هداعباّمعو ادن زكران كبستف انوالوهجوتلموة لجل فل راه كلعناى مدد

 آد ى.دولاعو [نآ ع طمالملادنسلب مومو بل ماذ هايس .ىجل .ثمزالو ا نالغب تكلا ابو ان نأ كغ
 ”امو دانس لكشو دزب مثلا, ل جرل رم مريم ايدو ملا سول لاو قرح نمل لظلاو ا يش دوسا نثكو أل
 الراقي ةئاد عع نازحو نسدننات حلم هداثرسزانادإبو هوركو تمل لجيل جئزتيل ب رذإؤ وزموم :اهلاودرم
 نونو ذافلاوم م سابعنبال اذاوضعنوااوؤلت ناو ممل و ضءاول اما امسارئوتاومسارىولو لف كا لكحل
 . نسوا اهوهعم ةد ابشلاولئ ناره اي لاق ثيل نمهاللا ط يوهم ةدحاوراوب يدل نورخال | لعز ّضلا رمال ضاع اد ب
 ةيركراررادر ندراذكت ماوامهيريفل ابن ايلى ضان ىولا سور انيكرح اذا اهباعب ثولاواينذانلا تول اوكف اهنع
 0س ولو نوع ادعم ولن ىونلاو ممسراوؤل هال اول ايلاو عزك هت زيؤس لاف لاير لائانعا ثول

 قافتيولا]اقيولمرلا ىرثرلااودانمئا موعل ا ةولاو ىطتنص مشل سكلاهلدرلا ولو نطمو ايل ئيولو لع طي اا
 ريمفلاو تقلب ىول زو اهيعطو جوولإ طبل حالما اهكسمالؤلا'جارلال ةسكلاووملابرآول مولا عمجباو نإ ولاهد

 را بؤلاو مك مج هدانم ماهل يول لب عال طبلا ولاد هدرز يكل ضلع قر ككل بنل عوإ نع اهو كلير شجي
 يار و ةندركش وكانت درت ولاد ثيهذ بم ءاضنعرب ثولاوراشااو عملا ذاربوسىولاورن كبهذ كّتحب ثولاو ول
 "ىلا نؤيإلم ؛للاورجلار بّصنلا قف نيث الل او نيل اج ءظفتل ضنملا عجز الل اوزغعلا بد لسن توطكم
 نكن ايطار جزيطم اكو أم صا الل ةدنهنكلل نكرم الو ”يالب هلل او اميه ن زم نان رو نادر عرف
 ءاالا ءاظملينال ابو اطعو جوخ هرلاف ككل نم افد بوبحزا تكي دج الس زيوت حمضلاب ةوهط عصي ام
 هب هامل ان دركلوخشموآمطا مناد عغئوذا ندين درك وو ىزجذا يفك ام مغلاب نب رثكلا يجن داوج
 نا ندد اول م ملودرنسو ندرك عاج عم موجبوطدلاوهالثو لك لث ”نصأ نع ندرك نانو هي للع ى ار هايل
 ينمو دنعبل اعمال ان ىعرل هوضولا وجل لبلا ف ثيرح اف درك نع ل اييوادل و ل انيدو ةلمااول انور
 ىينزلاوتكلاب ء[يل ةامءاهز رش ذامثا مل افيو :لوهاورغيج ال اثباك زاب تل لوضع لل طعّوطنالذد
 يللا صفرشابدود باذاركن بيز صفلاب ايل ةءانل اياك ور ابل ةزملانضصوا ذاو دود تا مديريس بوبحن ا

 نيمرالا: ضرع ,ايلاو ئعم)ثم مى اءايهلصاو رص ةاموشا تارا اة دام عب عن ربكبار ثسوبن درك اذ ئاموأم
 ميرو الار كلن ل اوه اك ث اموا ناجل اظب نارّمح ن اكو امثل اهدميوسعل اذ جامل ثم ثانم زر كلاد ٌمعلاب نول

 امها الف هيد ف نؤشا عمره نيؤنللاب نييصمل اذ نمور شعل و رش د حاب هوهيش ميكو ل احر ةّسعو لاحر ْظويد

 انؤن يلازم بس فقيصعل انم ينم لص اراه سجد اسك نم المكر يعتز حالاو ذاتبوعر نخل زدوسو نبض اثم نبلعف
 هنكن درك ن ابزاو مؤ ام كلان لمحو ا كل اهيباث ا وذ ام ثداصاذ انالن نع كامو انامموئامأو ام اهداص دل مولا اًماو
 تيكومتهرمؤتلا قم دش واود دضاوا مب ؤام لاف ان ؤعب عوز ناصن دك اببىَأَمَ[ض أن مغ
 ةرككل ءإنواولا ترانج زج ويمومن م كأن عع كك عام ضعو [نحأف عع ولا عشنب ندرك "وم ناك
 لاشوأب ةوحيمضيعضتخل ءاشا وزعي ماو او نرش كبد نرش دوس ءايم !عنلا مالوم ذملا هيل او ثنعد اهلج ام
 مان يناوحو درك إير تزجرسكل | ذايجيرطملا هبط اذا ةرحاو موب ضدالانكر ل انهيد فيصصرمغ مالدن ملا لب زرعه وسو
 ديد رمبلا لمد زن نعد نعت لاند ثباع قم تيجو نم ترن اذادنم تيرم مؤغلا م تسكت ينموم

 انا
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 ذم ىالمالل| لصف نموكم اننا نيس رزب ان ال انهكل كان اكتفدولاذ مك تي الكولا يكرم إلانم
 "ايمانا نم! اججل نكت من وذل لتيضض تانب ثلا ناكرم ترحل عؤختيدملاب اوال الا امطعب مف كك مار
 تال 50 4 جوالا ونجا هداكوا نزور ئالرلنا اهلل ىانلاوإلب لوا مجائالر ةزش ك يالرع له

 نيميابلو ولا تيتان جرد صك يل مسلم شيعد مونخس عباوالبل ان نب ل نم مريخصت قلى هرم مان

 دم ليلو كلميم فيرس كين بيجر دويل اهار هدشاوحندأ باوجو ةزمطا ذيب ل صار صبا
 الصار تناول ناك راضاثلا الادب منام تحيا ناكر ترج انكار انالالص ا نا]يلخلازع

 ناذولا اداكنا اضحب مرضجب مكبال نوضو فتم ى اذومابع يي اميل يرد ماب نيركذ اكذشمو مل انيبو تنظن
 ملا ثاغل تلم ضر ملصدألا ميال جركل ماللاو ضلال مج لاني الوزفعبوبدركرللكل اكك بولل ميمءاومو نز

 ألا تافلرنم اوجد دعوات ددشمد نلف ناثلا يئن كو اكمال اعاد 00
 , فهذسلاةيننف راهي دنخد يايات اهم ,انلاط اكساب اولل او ثاولل ادواوللاو يزل تاللاو تلا
 - هلا. ماللاونملال إن امو ع)نجزنالا ؛ادنلانيورحو ءآرنلا رحل لع لغ دا ءارعش اضعو ثا|.شلل او ناسللا ل اطب لالا تذح

 0 تناووبلف تمازلا اي كلجا |نم تاكل هاه نتشر اهمرط مالالاو ضلالا تناك يحرب هش اكد نحاوهّسآ ايائلؤد ذ

 اد مَهناجرساجن دش انف ْنِْل ةيهارلا ف كلاوايثللاو مدد تاوانتلا رس راجل ايدو ع ةول ابلغ
 داكاذااياوحامرشلا غلا و ديرعصرءرجاذاف بتل اكن ينال قلو زحيو بؤ اقل لمنع كونت ف

 حج 3و زيي اموغلاب يح لو تاثئاهعجم هبار وعلا يلساد نادند نرركل بل آساهييطفي
 3 م اهو هزوئطو ىريلتمل وعن لع زك مجغل انك ايلاماشل ءاحل اوك وكما الاطعفالع ملا نكت ناي اهد

 1 3 2 انو !ىارل اين درر سر مان اولاد لمد كرز خ ايل حر ل نمر يركلاب نايل قرتنلا عمرك او ضل( لبر

 ناتس ويحل اهناحبو انصعلا نيبو ثمل فو ثحرد ثسوي ٌقملاوركل باجل لل ايما طاهنال نرمي ثيدحلاؤر كنحن خم
 ( هلياداجيو مولات اموعز ندركت مالم صياد ايد أصعلا ثوحل ادا. طنب مع لشم ضأن معن درك اب ببوج
 م تهور ني :اوعزاماذا اوحالثو كاداعرشن كار مزثم او در تعز اند ه ابو ةاحالم دجالو عضو نعل وا
 ٍْ امر خلاها طع امّيبكر يدع تاكاذا ؛اوحل ز نانو قلو أر بعبو مت ك عض ”م[وط ودون كب وحلا نضع
 5 جزم صياح بن مو ضان ععرتطعس وا ديم تن او انك و وك نمل اهيل سوم ناد وداد صقل اوريعل ايزي اون

 0 قى اكولسازنحلكا دارسيل ازعل نمو هداني نانرملاو كلاب اي ثطعاملال امتنا لابد

 هر عمو مد كول مههساومو كيرماو دكا ىو | ىلعل الضد اكث امغملاب لاطئاد باث اى دل اهُنَبساسلا ىلا
 بوكيزللاوداي وإذللاو لا ثافل عيرإض عك نمنازتالو ماللاو تلال لع حدا ينل لص او زلسألا مالو
 غد نوم ايزربنل انانغل اهعبجفوانللاو اهنمحيو نونلادّدشمنازللا اعل تلي تيب ,ر ؛ايلاجب دشن ىزال اوزحالا
 دل اما م وعل الك مونلا مف 7 امدولغب تاحىئذألاناد تا دار اولا ظفلكن ولا تزميوولاو بصل عفّرلا

 0 ثيارىنل ا امزمعمب ثباز ,اذام لوقت ننال اذ رلصاَن ب عذر نوذللا عرلا ل ونعم نس ممر نيد امعب
 كب انقلا شادن امس امل. نودللادن مناد اي اهبدشش لال ضب بدلا ار غصيو ذب: هات زلكلانال 0

 ا قلك كش سزاوز امينركلايطلمة اظلم لتس ع ناطل علال اهب اوكو لشم اب نازجو باد ايري كوم
 قود ةوعل يرحل ةٌوعل ة كد ؤعل ل حر لاير تيسر وبل ورحل درزما بز راثلا كظلث و رانلا كظنلا خزود مانوٌرْضا'

 نمرّجوهو ةوعلو زوعممب دنا لم هايس ّميا عوعل ورعب نامل ؛آعد كل اعل اعلا لانه وئاذح عوج وعلو برعيذ
 ع انجزحلايبو دحا ايامه انعم اسمع رجط نم ايام رم عال اهيامل اير ريجج ادا

 هروبه ونل دعب ى اللا لو عافللا تجرح ضرالا تملا واي تانل ابحا نمتل سا عملت لصار

 ع سير المو مووفل ثاذ يك ا بعالايج عمنا ٌمسرلو و لْصر عال منح

 دوش راد تب دردركرجم سرا يس ان رامو باح رو خيار هللادالو هاد إن كل كا اوم هدام وهل اب هدا كننحا ازال

 :ل علو هيلبئارمؤجلو نوركزاداد م ناك معسل ضأن مس ندر كك ابو ىدىهزحو تراطح بيس
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 ممم ان رع
 رالؤهو ةدشم ايلا لجو فم قراكم ئلذ كف لل !ذاضأل فد يبرشنل اب نيتر اكل فال نبر اكمال ثيهذو نور اكم
 قناث ف لوملا ككو كن ابيض إن اكمناذهو تنعداود ءاب دحر أ: ايواولا لة رزذاضالل عجب انو: ثطقس ير اكس
 غلا ودملاب /[كر ارنا زيزش زك بليد تحدد اك ترك ظنكم ركمو 'دنه درياركمو بيز ح ركن هوغو حاد
 ئركورطاديصاذ ارلل ائييو ىوز ىركدني وكن تاوشورنيوجازن او ىرانخلال ل ايو ىراطْن يش ناورك عضوم

 بوكا عن دينسوبورماجبتنلاركلاب ودك سار نط جانو لكلاب دادك يدلك يتلا مانا تا
 .انباكلاب نكيكيو نزما فلال ارببواولا لئاجوا كرلصاو جزيكم لكرملاو كلا راد كوشكذ هٌويكااب فرتتكو مج
 فانكراكر بانك كءاقي اظن زنكاو زى اوظكررم اظك مشل ةكراتسوسيب مئلا طك كلا عبس كلا
 ةنمكل ل, قدس اوحتيم اذنك ءافكتسما ندرك نب ؛انكائ لاذ افك نب ن رمان يدرتن م ءانكلا هب كأن معن درك
 لبحر نمي اكلبحداذهو ميلسو ماس شبفكو ناكومو كلبافكى ا كن ذاكم توجد ابد ندرك اداب هذاك انك
 رتيلك خ كت .زهزارانكرورمضا ابمضكك يجو او [نلا نيكستب كيضكو لاسر نم ضاكل ادد نيل رز ثكيد اكرةلح دو

 فوض كيدز ىدنت دس ونملا نم نائبلكش يؤ ود نازجو نادر سومر رك هريشجو جلو تايلكر يددنخل ولك درك شئاب

 -ةرووركو دالك ن دز ءدركرب كد دلك نا لاقي جولكى د ددز باكل ةيلكئيارل اول صنازيييز عاهد نيرطودذا
 لكل يز ان مدل شل ةغب نالذ ماج اهب شاب هدز نوت اكيخر كك سنلكم كك نكت دصا اذ لكان رتيلك ل اذن
 نئال'تيريزر ماللا تفمح كم دوح اموسو نشموم ؛]زملا) اقوي زعم مساوعو عومجلا لك ظن نيا ركاب رمد د دره

 و نتإملا نلكرزيلبجرلاولكتيبارو نيترملا انلكرزرلحرلا هلك اجر شن اج) ونمضر هلظملعالخدو تؤلل انلكٌل يوري
 خرلانو قت حسصتلاورجلاو م[ فلالا تلورمضيم الك !اذاو ثلثل اناوحالا نلالاب نيتارملا انلكو نجمجرلا هركب ثريرم
 راكتولو دحاوب امين اكينالو نيف اضمألا نانوكيالو تملا نكو امي ولكب ثدرجو امولكت ادويه دلك ش اجل وسائل احل
 ابله كءافدادا ةدئازبز نوقباهاذلك ةلحادؤ:الساهيلجر تكرم لا ونبدةحاو نانلكو نالكو ككل كل
 - عيدك عم نال ورهظملا عمو, جلاو بسلا رشا بله نا بحول شع اكول دال ير صبلارنع نيرعض لولا ذاهو زف
 الة. .ضنركيامو ةربان اًبادّدمو ةدم لل ل الان نم ءاشلا اذنه ور موك ايش لع] لي ةلكو تطال هلكّنإل لكوصمل
 اذ ىلعل دب وأو ءانصن نشاطا لعل دب عفم مسارخع كلكم شمل لعل ديل مضورتا هل وزعم با تع بج نوم
 نال تيزاو رطل عمي صللا رجل خ”ايلابالك يول جاف اماملآلا اهي ناو قط وويطمانا ىوبالك جلو
 نةلقسال تاكلي اًممداّصعلْسل احزكطعشلالاب نوكتذا اههحنمن اكمل يرمتملا عم ضرما ني تمزل اكلنا
 لمقر ءردرجداةيوصمالا عقبال لعت الاد بلا عمضملا عمايل اب تايجر ف اضالا |ههوزللئدل مد ثهي شل ذانيللا
 ئه لونبم موببسناذ ثيانلاق ذا ذلك لا اًماوزل احلا له اجبر بجذ ملا: مالمضملا عما ص ارلع مفرلاف هلكت يصر ةعوجرم
 رم يمت دت فلاالاانامو تبان دل نال, كت ادب اناوولج .هالاو داو وهو لعفلا مال لرب ؛اتناو تيان
 اهررتيو لعفلا مال نلالاورممفم الا رجلا عوبال ذو تماثل دكأ) ءاتداولالابدانخدانمض تيان عز 7
 اهينولا اولا ءانلايرباهورجا مبالعَلد ؛انلااوطغ باو ّيولكأول نايفلوتلا ]يدعوا نش وز ثضهدنع

 ةنتنلانوتو نيش وبي جكت دش نائي ءاكَسإلخمواكادد سيكل اني م خان مى ماوكن شاد ناهد 0 قوُحا

 كلاب زي اذكى جانص ماند سعد نمل ئاددلاوركلاب بم جنا كةن ثنييشوب هلو دوال ع رجركمجتض اذار
 كلا ةرماو كلاومضلإيكلاو ننام ناكومو اذكر عاذكب تيبكو تبوك ايد ريك لال دوج عوضوم طوب زعم
 داقورت دبل اقباكدتكومومنكديز دبليو زب امنّبكو ادب زك بال طابع جي زيكبنالخواذكبن زيكو
 * تنور كلا اوّل ازحالاثيد ( حان غن درك غد كد ومالا نايعن ٠١ ٠ نب فرلا كلمايهر شيال لاثمالاوم
 ةايكلاوط ضي ءلازشلاذؤو غار نها ةاوكوحو الشموع اشوارسو اكدمتعزل ىا بعلادت :وكوريلازون] اتم قو
 رو دليلعتلا وسو اتمانعمة نتن كمشل ا, ةوكاضرحاو ايزل مضلاب ئوكقرصقل ددشإىوكءناخ ذعر ةدكراذلا ذ
 الزصتيد لوم خيا ماللإ لعل مزقت ال عفل ابصتةوأن كن وكت كل ونقه ازكك اخ إل كلزف باوجوموو مالك
 وياكم وصولا هاتر اضف أهان نالصاداومكو ؛الاتضب نحو نينجء انعم كر تكاوساثالكب مل ونك

 ىالول
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 غل د ّمبافلب لقي معآ ف عش نسا + مدد حنس ةرملاوؤفلا الذ مطل مكلاب زق اه درطو انيس الذ اهولخب
 بج كوع تناول ل برج وعدسب ابل اب عل نادوم نين ايرلظد ل امم لعركل اب الشم تشنت د تضئ
 اًمالوتيب اولا ناكجموع :اهللاو تفس ا اهئلثورلطلا ثولثل اب ثول ماهّيالولث لطل الصاد م كو مص عع
 اءاببرنلب ؛ةليلتاز ف ىلولت نانسا بلر ككلا ىلإ بسر جتكل الق ككل او ضل اب نولف كات واول لع]رسل اهلنزا منح
 الث ةورب تمرتتازااولق انيكاربرفانلا تلقو امذعرس راج انبلولذ اورثسكما اذا عما لرإ ا فولت اوربا ولن ا ايبا وشرب
 ظو ضأن هد نحن ددزحةعض أجد دن ندرك امر كلار مطلي ةئىَم ادحاو الاوجن سا هت نوضوم

 تعنموزراجبا تنيقلاتيايزخد ندركن ين زداخه كدربو قضي ىذإإ كلا مضل اب ناي ل امج هداني ل انرككلا ميم
 ذانيبد ن دوس دوْسوجصَملاو كل بنتو اورجءوس مكن م دقن الزشملا غو ندرك ريح : لف تّيبلا ف ترعسو بعلإلازم
 كراضراىاانفاد ندركدوشوحو بنلاو نفل نم مزتقياطماظ عاما هنئاءانفاو ندان نحر دانها م تاك ن رشم
 دشتي الازم ة ام طع !رموزغلا طعام ناضل ارم ام طعارصو سل ارابع ريو ز عملانصة امر ط عارم انيبورميل نكسب ام هاطعا
 هناع اق لوهذ عوض تادف كب ةاق يبو يزيح َمياةفلابروصتمانف جاف ناو نيش وج كلاب وق ىنل عا
 ءلكلاب كتوانق كّئومالل ابد ةوؤشمككو ةراطغمضيش ال رربجرب ان بانهاء كاد اجةانقم تجاهه #موزبد اكد جب
 8 ارا ئلا لى ملا نرش ماد دمها عريج لميا 'ةاناطمزطضاوب امه اذه انهد امل انهم ك ءازجك ب زحال

 2 احلا نيج اند زيا نوشس مزال علابن اص ءاوف وحر تداوم لافي تي هس كز> وركا مالو بجيت انو د اذ
 ئوفترئوفون ىيمضلا ةزسمل اهي [ تاك معن رش انازنو جوؤونسرهاتو فض الخ داناؤن وف رمزا

 اوفا: ضل خر اوما عب ىوملا يب لشي تل غل سفح هيو اذ ل ائيدر نوكان ادد نداد فانا طن رج د نار ابن دان انابو
 دارلا ومال اهب مهري ال ننمن دش كش ىلا خو نيو اًعاذمو متلو نمو سو نرش يررسو نرمادزب كتخو كسب
 فوهنالد لاقي نرش ان اطير ونس ليو اد وزبو افزموم عطش ثلا و اوفلاباوراط مول وقاو تانجو ا ثيكوفد

 3 تش درملاوئفلاب زد ازهر الا ىؤع ا دهشبددىدد ثكرحن فس لاخند متباد ةئوتملاومكفن وضل ووّعم

 3 نايمدد اننأم كم زيمز فلز بازجوفضومق علي يع اهناج ت ابدل وهلا تابد اخ اوه نهم اخو تشحن
 و نوجواتيضوضعتتصومو شباط علب قح هو دب ازندل هووش عانس رم ئيزشال افيو هدذ نادابنيمزرعطت
 انوزيرأ م اهطلازعلصرلاوتلات اثلا باب فره ثثرد نبمزررككل ب ناهي ضن ادم هام : نوم عصا قت مجاجزلا
 كو اكل ل كدرطاخن يوهان ماهطلا ةويئج به نت لو انبال لل ند ثتيمل اب رخح يوميه مالم ماظن درك
 ةيرتاتلنس نرثؤتاب.ووجرلامكاذا لكو سرؤل اك ”نمكملجرسزعلان زناو باكوض ةزصآن حتت ئئددرب نداثفا
 رعت هل ؤ كاد و كيو هر ءاربؤ ىكدٍروب لو ننداذا هاكار اب ن دركوو د ءاكأ باز ادشنان هوك درب ا قايدد ندد
 اليو تهاركبندانياذ ابدققول ثم ثوبكى وبسؤح بوجز | عزندملابءاكج وبكل كغ كابور كاني مشل ككل انك
 'ىاوامرلا اكن الئورتبلا هيَ اهزهؤبب لو كفطا ذا تدهورت اود امترلا اهاطغمل تكد .ربط كسى اراثلا تح

 تكون فلاب ريك ءانمان قبك مياده نمكفيةفصو غلاباذالصلا كا لاند املا مظع
 كد ةركبلصل ال علباذا ئدكؤدحل اب رحب نك الف زكا غلب ايلا فرك ئكدكامهعمجو نكت ضل

 هداوكأن زا تس دعم ندش هانورجب كس ى دابا ىيزنى دكر بد (ىذدرككض )الا يركل اب نيمز ثان ندمازب
 ليلقلاءطتواىدكاو ليل طعاو عوف دنمو نشرك ادكا اك عع ن مز نزكذ !نانشكماززحان نرش دككو
 ذةزلام دعنيصتتف هرملازعتياكومو ني رجم انكدادكت مخلب نيج اذكم نع ددد هللا عزها تيئكاد
 0 2002 باوح يك اههرد نو ع ءرسمإ وس اكاهر دانك دنع لكاتب
 را ؛اهركذ ل ماو نزنتفر نانا زحزإ عزدو قاضردد كسار يخارنا ثسدو هاجندرو اب ورك كا فو متادْمْعَو وح

 رنملافب ندرك زان اركا جماركوركلاو مضلاب نيكد كانلضاو ىوكو لاب زك ضن عه يخاب وك نيالا مهد
 ةارياركو دادصإلا »ومو نرش كو نوزفا د هانلط ا .لبالا ثردلا ابيك اه نعتنر يسكر اد دوزدزحامل تسلا ثرنكا
 مثياكف ومي لس ةاراكم نازجودووس نداددزمو هرمرم از كلاب اركلثم ىراكت رك نتف كديا رك ةذكا ارز دامو ونسم

 ىنك
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 نياكلاب «ذرتعج مومو "لا تيد اههعنتى ا هايم تيفي ثدرم ظن ناو ثرصخ تالا نركأذ ردا مدزكر وكيد
 لش مانسلا لوط ةاوزت زذانممج هل طدشن ةلعلا يرمي عبلاو بدابدد هاهبرشنلاو ضلابهيذ دامه موحد نماوك

 هيي رهلافو نادداكيبتعمنيملا نو ؛آقلا عج نالعؤ لعن اورو عضومئعدوو ىزالبحل اغبالو للاي لا
 لاق بلا انضاو ميت نهأنب مزمآض عضل دويختملا وتغلب اضةوانض اوشه ركشلزعنو قوتلا لاو ناطبشلا
 هتهار در نايصوبملاثم ج نايتموسان مدور رد عضوماض ارب اكد هاساثو بص رس ذرب لذلل هام ثذلا
 توكراب تسوب ىّسف ىد»تل نياق ةدداردّيض:ليلرشلا ورحل يدق موبوتفنمامزلا تشو كك ابن
 زمان معن رود نيت قصف ضم دل يغمونو شط و مهد نيؤنط لاب دوؤشم دلو شقم ضأن ٌععميزيجزا
 انراوجر عوض ”ثاك غن دانكد دود دم اول اب اصو تدعانب كل مزع بوصْمو يصف دص هن مداد رصقونز ناكل اصف
 نحب نيا ىلا يص اءاهو متبحان بام ا ىرنم تكرر جان كل نالفاصق تبهذ منسغملاذبالو طصقمو هانا ساو
 يعموْوصقم) ائب ان ادؤئصض لباب الوردانازكو ءاوصن ة ابو و صقمو ني فنا فرطنم نعلق ذليعبلا كلذ رشلا
 ندالإد وطقم نكي لو ءاوصتو يمت ث فان .لارر يع هند الص ها لوسرل ن اكون حال جد لائهد الو :ًانسحةمالشمو ميسا اذكر
 نم عبر املا تيصَمو داب هر ىزورةمجارداو دشو دو دكر اب ور كركي هدوسا شو دو درّيصَت

 |. دمت جئوتتفسووصقتساو العا خبال بلا تيل ناكمانلز ل اً/سوامي ملا ايضدو فوض لجان دودرصت
 ديف ئاطض,لساو م2[ ن عع ندرك كحد كعرملاب ءاْضف ىوب بوضيووُسترلاو دعمنا ط صل وسدداطجازاودرن ما
 و كندراو جوا ند ئتضو سل زعل ثاعفلصاو ل اعف دع جاب اضنم لشي ضخ جديطنم تيزي فل الا دعب تداجام:آبلا نال

 هيخوتضن الخ ل اهب ندرمو ل يونتف وسو زكوم كله منع غيور ناكل نو بلوت مدرنعو طاح كيه ل اقيم نئخح أ درب
 نإ انصح هو قر ز مو ويد تضل اب ن دين ام اكاو تجاحن دركاهدد ندي اس رو اوندرازكولث ث ءضمسو ثامر

 دراومس عبس هضم ملوح تلو صنم هادو رضمو ثامر الف ضف و ىلا اون م متءلزمد باكلا لبن ساو

 قئاو رش ىريسر طن و تف او مان رامي الا انتو داما يصول نالؤنمتش ساو برؤل ا واضع نمو نيموب ف
 ءاضدزعب نيل اباها شهد دب رثتلاب صبا نال ضو اهواك دب شن ابايانم مهيياوضفو دعب ها [كدورئبد
 رك ابرضتو اب نضدح نمتل لا تاداّضلا تركا لفض ضف لصاو زم اهل ىزابإاو قبو كح هدذدم او ديرشنلاب

 لشلازوو جاين تاولَض رؤس انهيدر قشذ اب ياب كبة الخ راوكيسكلاب طق جنيض: اضوسوموىماك
 ضار تعمق الط ةنعأن هن طاشفرا دام كب دز ماكو هضوماطعضل ازصاي زعاسال اكرب كالا رسب ءِطخ مائل

 قذر كس 3 تشن ا ناوطق اكد وكي وضوم ل رزولاب نالت موب لع طولتو يزيل ناوطتومي دعم
 تيضسوزمرالا بريل |قصلين اومزغللا د "اهقفلار يش طع نرد لارين لوءتبلا عضيناومو وصلا ؛اضالازع
 ات( زئبغلااهترنمل ابد مزعأ ثخ هدام بنتك يصربو ضو ابعقماكا ما ثيرذل  دوهظ لادا تيورفاس
 وق ثوبوركديرسيدرمتلاب انهو دشبانىدربد وعصر كولد هركب بوجود وغم اس كداب نز ثاوعذ مكي ملظلا

 انتزاو ندرافرب تر يمماو ءامجلثمدورملا جنالس انهي علع ميار لئل الع يا امك زصعواصعل ثم | عن لع

 . بازل نمل ابمييفت هريع ل 6و ديد هب انعازا هاه انف نمزحوب م امن ًءاشل اي [ طا مخنوك ولكن درب
 أتوسل مالكلا,وانلسرب مراعات م كد وف هاي عب اول نال هذ ادع صقل اسناني برمي

 نافع ثلا مياافتلا,ناطثاورسع نر بوعمنباومو عاش ان غاوضلانميوغ د ضِجو ا عتبان ضج تالوعشلا

 ٌدعإل ثيرحلاذد جيرمجى دب جنح ن دار مانشمدوة أن عضل شم اموت ندد يد دوت لطط ثلث دحاسار زن املع
 با ةدافنريففق نايو تي ن دا جو ملازم رككلاب ةوفتنيلا مسالاوا ووكر خادنا ءا,يو راكد َنبِئاوْعلا كلا
 يووم نالف اير كلام هونلا مسالا مكس موا عوتقموفرف ا يار منيت اونو نمل اه دننك كدا
 هاببا كل مدل افترلعفاالورعبتأئاءانقتو هذيان و هر احا هاتان دزعملجةودادضالان ناك قو رج
 ليضع كلذ تف :كقؤلقمومن [ض آن عع ككولندظمومذ مك[ ع نازجد ندد سوك درك إب لق
 ميا دل الفو جيل اطمزتم نايلعم ورد ددنكن إبريل ركربانانبئسكلاب ةقم الذم جان الف ماعطم عيؤن وم ورشما

 اهولتب



 ممم

 ةلهاومودلدزبدام يعض ) ميلا لوا موييؤننم هرم ا نعمان صفلاباطنحه دوج هتحاد نط ايباهتماذا
 وعم ضاركشب ءدركعاداقان ةامضمد اا رسل سل 8ع مائ ور كل كو نون
 عال تنضا نيو وشم هانت ةروج هنلاد ضل اّم دردأ تيري لكتايلاوض انجلكميطاف ىخف شن ايرضالارام
 ثوم ةولف هركولم نرش سدي ءالذا ككل ومن دع لف ثم اولذ الذ ناب اسو كد قاف ةكمتل ابرق ح كل را وسلا
 دريد اضيتفلاو قفلابولف هرجلاثمولف تلقوثفنخ تكا ذادواولا ترش حاول اذ ءآعلا :طضاذ ان كك والن جالا
 ٌورسو عمور سرد نيب يش َصياو مكن مغ كك :ايلاب لخ [نعأ ف عغريْشُمسن دزرسربد نددق رد از رند

 0(,الفارب اهم جيزؤس اور رب لن ىإ شل تيل ول علانسسار ثبلفومئبلف نمل !هزيولفل اب ندددازب نا 'شبازع
 "عع رشوريسرملاوَرْلاب 17 نيساوحر سرد نيسجر يش :الذدسا :تازريلممو لفم سرد ندروربو نفركراب

 افيو جيضارارلا ءاض هنمو درك كرم ومسكن اب” برحلا ذاب مضعبؤنف'دلاؤداقد وع هاندا طر أك
 ةانف لكسروكتاصئلاورتفلابانف ءافم ساه وسام رعى لعوعو نانفاتاذ ءاوف هر و مزم لهب ملاذ ارسانلا وأذا نصوم

 بؤ ندر الو رتكسوريرادوارافو بلغلا ب عمباوم لابو جولافازب هاكر نا جدماؤضو اكهرربميان كي
 ديزو ءانالاغلاملا لامي ,اعولا يدش رند امو نرظلاو ءاعولاومورد ءانعمورجنرجرتكلاب 'ثشم انوع عىايونم
 لإ ء[قن اهل الصف كذا نعم لمتسا ايدو لخغلا عون جو كسل صالو ل مك دع نع نوكم لاو كئلاددارلا»
 نيموعءاهاد دنفسوك اخر ازهر فضح الا رض ز هوهضمول هوبشم رار تحن درك ضو انج نديشوب قت رينا م
 ل ايياكؤقم داوم توفل اب ٌككيشم معآ عغاندركت مزح ويش ثوب كرب اجيعضومدملاو لابو أن راولا
 ماعطإرسانلل نولي نلاههو نيوسمرهو نب وتمما.هو نيؤشم]مراذم ةّييعوبال نمداخىؤشم يزغمواوزغ تزغ
 نبرعشالا» يرشالا ال زنيوهل اذ نيؤسمو قووشمز ع )يل خااولاسريوبيس ل ارم اج نانءّيسرافلاب لابو مضوطب

 ناوغاناردركو ورادرضمَر فب الع صمو حاناو نولاونلالا ترج جذادع عيون العفالعشوب معلا, نوخأ
 ان ورماب وش وحدرن ميا هدنو مها ؤرككلاب مبىدتقب ةدزن نالذل ائياوُئهير كلاب كرو ىضوم مانزياوخ ادشان
 ليو ليي ىدداددذددقي ماغطلاو هللا رت ل اهب تناك مع ككرتقلاب ىدن مح ن علمي ند ضأن عغنشسوك
 ماعليولف| امداد جيرلابيط نإ لعب اع ىثدرقلا ةانذ تسوةطعاررل تيماذا قرت ىدّيبركل ابىدقد

 ديو هيد هلكلاب جدى دتازهو رس ,دددنب نالفّرعل انة حان مغ قضانش ناب هور ادور عط ببطا امد تالذ
 :ييلالادل وب ايدو راف اهعمجو نولي وزع امج كس انما رجتبد ان اننناورنف تكاينى ا امينورككلاب ل دتو كلب ده نخ
 كلاب نع تيزذ نمل اهب كاشاح نونه ابدت ىدتغ دان ثئر نمل امو كبلع: رينو مر عوا دنع عب
 منمز افيو كان عدل اس اخزتخل انا نهب ىذد فزتلا ةدحاو وسو ةأ]قمنيعؤ تطقساذ ل عفإعنبعل اعف ومن ىذت
 انرارلغاط هت اى نتن فا لكو نمر كد لكل اقباض ايباهجد نم شل ها ةاشلا تانهدىنشلاب تمدعا نبع ذات
 امإ ري اج ىاتي ار انيجحاف ةانقنيعذ طعس مارب َقَضومنبع تين لاب محزن درك درب اس احرب اش مجرد
 ”راكازبارك تحمد نب: كس ساكو نيدوج حزم مق ٍنابلانمنمنوكم جمال ذل ابان اير عيوب ار كرم سائل هزي اشلا
 دوس وورد كزارد كرنرب ؤانو تدوم ةورورنم كيذا وز ) جر مهيض> تسوبنن رش لرزبو د نزيد ذي ىدددو دك

 مو تب ىو ةرحاو ةّيرطإعىارحا دوى لع ساد ايمو حملا انتا ذارعاو اورق ضدالانكر لابو دروحب ٠١
 منالاقو ءاظو يلد ءاكدو ةركدلثمل الع عجلتملانمناقلا خيل يلعن اكأم نال ساير يف لع مج لاب شرق هد
 زاكبومو مظع نتييطلار لج ولع متلوقو بوند رقد زيد ٌىدذو ةدددلْثمكلز لع تعش امزفل ناقل دكب
 قمر لنص دوصلاساراهه لب زعزاهي ثايكتخ يعج طة جال درهردا سوا آم رجل سنولعّ رف فاطر
 نرهتثيو دكستنارب بع كناغرزا كب يف !ممرنناراببان سماد ركو اجتفل ابن ةاقم 1 ززيمساكسكلاب
 فوتيو نانسدلؤبو كت صارم ان نما :ارهش ءاضرالا »2 شاوراؤيسائلا ل اًيبو جئراؤم ودرب رماعلاورب مكلالجرلا
 ىادابوران لك امل اي ضرإلا نصرا نمتجزحو اهعتتب كا امهمرتتسار اهستاداهمدددالبلان زد ار

 مدرك بز يمملاو طلاب ازد يكل كرف نيكصلا ٍتيذهو هايإمتمزلا ار مزعلا هل لعمل تي اورمدانلاو را لزب نم
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 ناكلتشابولهااب ىاجقفلابذعم ضجه ن عي ضيبؤنتسسا او انتدونذتسإئ الجزل تشو لكؤنتبزنتكم سيمت جو أغا
 3 ىريرى وانت عوف وي ءاوغعاو نمتعنوككو راف كأن عغرلشؤفل ابباوعىديمؤ جوه[ لا, ع جد اقنم
 رام ر يشار امزبو هربددش انيس. لاو قفل ب وع مولثشف نامل ع د دانت ل انهي ندى دنمد اب ندمان رك فاد لب
 فار موهوبنانو هوبا كمدملاررتغلاب اقوم عك[ و ؟تآك مغ ناذا ندنكرل هش ن جكوراوكانو ناد دناوزعابو
 “1 غ0 هدردابل اب ؤئلمو سيار د هوبا مهمه غاغنجب

 واج ثو بائفانددان هلتشودقفئابرمي | ريع انزيعقو ةاوعوفحنم)ثملاوو جامو ضمواولا نب دشنب تابئونم هرنكو

 اناكرييلا هوجن عداذ قبلا خب ثيرحلاف دن ارجو ىيراثوربا نجركرياسرسى الإبر بعهد نإن ياس وزمانيعلثم

 ئاوربالثم جوان اكمو نامذنازجره نإنإممياعرب هولظا مناك لاب نالخسار نزم موعلا اياعو نايا دانانمانغ
 ناكنوامد لاذ ءافل للف ةرشيرل كازو شن ينل نالفد ا هبصناذا تبعا زيا تغلي دايو احن اًكدواغد

 ءافإ عرولذ هويككلاب اذ هركود نايمّميا ذاذ تشاو اى اننا مسار ثبافورساد دير منمل ادب امته خر يشم خزي س
 منسو اخو ل دلو دهر نسلإ قوق منا ك معنه هضم دملاو قفل اءواض تؤم انف زهاوجو ناوج عي از موع
 زةراطبا تف د تابتملاب تهتشتى ا تتقن تنب ناالغل ل ابل يضلع فا هدحاو ان فال ناوجناروتسث[ضادالوا
 . ريو ةطد وجعل فد وفو يجو نايف مدؤفوم ل اير ىدزماوجونغلاب ةْؤْايدَصلاعمبعللا تعنمو ثدَرْس أذا
 باج ءانفانتيساؤجو ود باوجواتفتسا ناربحألاو نادي بال امي اكرانئل اج ل امعب نابتعل ضلت امل هال ل ابو
 دووكودنايمنءاكش يو ايتنلا ةّيِلااوعتتر املاطغملاالاونانتيو نيوقمالا:ىؤشلا منالاوئؤفرينداد
 | يود نايم دود تل ابايجاهحاسراملا ةؤخيو ةوجاراصرل ل اجاتنورنم زين ذ مهنعرلانانصإة ضف كلذ نتج
 | اوك معهززان اكدر شرزيس هد انكاج ”ضأف نان دركدو دوق شابرو :ئوزا»ننكن اك :اونجسؤد مناك خش
 كورت غلا, ءلصبلا عي اهؤامونضيول ضدااخلكا نم ثريا يو جداا تكة فلاو ككل بورق اتلس د مصطلاب يف
 ء أذ بهذا انكوانكملارل لكتب ناو ملام كك ؛اوخخو مالك وجو كلذ تدرعل انبي نخسعم مالكل وجي فن
 | نلابكلءافو مدري داوي ى اه سونج با كلى رف لاعب ديزجسو اير بركلابريدنوصقلاو فلاب هصقبو دير كلاب
 | ةارفو نشا هاد طعااذا هازنو هاد ايدو ءامزلا فحم نوربوب ةركدزت الذ ساجر جلا مال وانجاذ  انونم زميل كو
 ١ قئاواضب منبج ودفوااودانضو نهى انمدابؤبو ارسل بوكوجي هارد نلعج لل اذاذا مارس هارذراددوحواداد ضرس
 | نرالنراقنو هن نلصوب بازعنعىرتشول ٌمرلزؤو علف اولوابه ضال اليم رَان مب ب ناذ تلوح زكددنم
 | سوية رؤس ىاوزلا ترفاو جدملا وكلاب ء[دنينسوي وره لغراناوملاوؤلابارورنعفةزاو ءاماغهلاذك
 | ةلومهربرب قزف كثخوولع ةايوذعمب ةوؤمدلام اس ةيزوزل ماويزفلا ل اف ةوء نمل صوم ركل قبو ى درت مانورس
 | ةثلحملابنكنالن عذلاقي م كأن مهنضانرب غدددو يدرو تام ن هبربو نا ملص ةمجذ اندشانيو نادر ش ومو
 دمروا ىزبنالن ىذدت أك مع نك يوهرمو نرثي خر فل ا,ئرهركل اي ميزملا مسالاور تل ثخامل ءإزضاو

 | .*جددالاٍتيداوامِظعلاهبو املثخ وصمود ايراني تبحر مروه وملعب جتل ابا. اياذا كزعلا فين الذ لان
 متل تعظ مبدالاتيزعاو اههشس دا ةاثلان لس بزل هزار يصرع يللا ى تنل ائييؤ فضال نزف انرشظفش فلا تيزذأو

 ١ ةيفونارل د دان محن دودك ولسه نجضبادلنويعلابضمزالات قبو دلال ) ةمجاع ثمن يي ذودانضالا
 | و( نفك اوموةبساف زج لثملاو و دتكدتكات لو وزؤجدروارب نوكء[شنخلا'سانغو نكرم او مخلب ءآنوريلا بوضم
 ١ انعرج نش وكري ن ينم _وسْع رسانويزى ا هاضم زمام بذا امل ثنا ؤو انك د كرايج لوبنإ عوض
 "لو حكيم داوم ث ردا د دس هدكاب هاكر جب نارنبس وك ماوه عتاد عنو ندرك اف زعبر نمو تصادف ضع
 3 اوصنرانزم تصل تجزحو ا نويرلا نمتيّصفنو ليلا رما:ىنالذ وضقض رساهدم يصح ءاتملا نت
 طوع درع مان وطنا ماذا رطل امصخاو هربا كلن نصف الان الو جزحواوحلا لن عوصف ار اذمو صلى نيس م رصلخ ا
 ضناج هد نالفولا كيم اوس الانجزجواتّكتضاو نرش مداذكو غارت اجو نيمذزج فو كداشكنملاديضلاب
 نمار ةطيوضخاو ميش الل ايدو ةدحاو اهاكلسعكلعجئبو ةاضنماي لمجد اها ضف وأنها د اه شاب هارثزعولا

 ان
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 جا داوم لاهي دافيخدل ات اكءداغصواتددسر لالا فغل اضم ؤس جركل ب انغرل رب ف دروخ

 نيالا رنسلاتي كرو سدر نيدزجركلاو دملاب نضر غلا بوش م:لمملاث اهل, ىورير مانلا علل كل اربازن امان
 متن! الو ثاىدضو لش يزن ىَدسو مدل بم كوع وني يرعلا لاس ام ا!ذغ كك»أللابنيّدعو مئدتغ نرتب
 اناث ةيسرملا ركاب ء[ز حارلوبرتشن طرير ندددريرب شدد درتي كسب بويل ابناوّدع عيمساعاىزغو
 ول مئكردال ثلا فو ميا زّيزعمو ةَردهرس وهو و[ ابرثشكملا ههزعر لهب ثوزغيد ثدرم دكا ذاد بدي نيخلا نففف
 كلب معو كل لت اهلا مش يزجو راي ؤيصود نحب نال امرطامه نإاررععيريدا مهبول نيمهلادحلب دل نية زعملادحاب
 ان ميت اولد بوب دنذ جوان تيس مهامنا لل ينال الجدايل
 [قرهلا نب بيراغل اقبدرملاو لأب أدل مسالا و ريعلواعلرب يعمر يد مدا ةانعركود نايعن دزدال ائاربد ديصرب
 ًاننأو مغ نيشاد نمكشو تعكس هزع ثخزعل جر يؤ كذل اب زعداو لان موعد ضع دامه الك ىزعو تيلاواذا

 عنبطلاب عمو زافوسو من هسالا غضلاب ةزذلاو /ض أن عغندركك لحزب دنمشسدان فرح بجعل اوال لاين
 يو اوال نمو ناسفو ريح قتبسو هان لشم ريرشأل اهرملاو مضل ابعد لايم لع رعد نيؤنلاو دب دشتلاب
 قرتَسلا تر اذ اذذ انلاواهمجوزإززعمنرزغم ةلماو.زغلل بز ههجعل ان الف تيزغاو زل | لا بوس ىرزعان دنماوناكول
 دصتو زم نيولا نميلع ىو اعتبزحلو للهم لعرلا تيرا واهحاننل عر ذانلا تيزغاو جانا ةرحاثم ماير خم ناث ادرلت
 ًنمأن ع نرش براثن يفق سنع ىدر مان نادرعرطبض كرز عداريا نعل مالكلا اذه يرتب ايو هززغم تجعل ايي
 مايا مت لوم منمدداطخو ان اذل تسؤوتضو ةداشض مج لعدرثشو اودملاب ءاشم ككءانعا تاكو

 اهراهوكرجن هاو مسالا سا ءاندل اين كس رادو هردوزيملاهإةشانلا ترحل علوم تايد اريشاغلا
 زوو تعمايبر كلاب ناهض فركوز بانيو نديشوي وزر يئنتن تنوم)اوئشرر سيريس ساوث نيز شوو نيذد
 ميلعوضإ اب كونغ و يشع منئاو عم نرش رشويب ٍتانلامد ندركووكد ندب اش وبربو ندردا اننعا نرماذ

 اعلا ربك ارضع زمداواضع شذ مط ؤهرنهو قاظ كحد ورصفل اب | اضع جوطتم ماتو دون ننتساوكلهوتضموف
 و 'ضنع لاو ضغري جست لف اضخل لكانص اميولط' تكس اذاافراوخن اط نحب اضمل اكان يل ضاونعورتض اعل, ادضسانريجبو
 امزذكاوزلبلف ةغلز نعم )دو نرش ير اثو ندي اياوخ وزو مث أضع! بوضيووضريدب طخ تميع ل قو اب اضع
 اةرور يطب طع وش ويدملاور كلاب ء اطنع دادضنالا مومورشيطم ل ضاخرانوزلظمرا يطا ليلو نام ليل لاند
 لال مفتر 0مل طغد ضدالامواهزكل طيركل (ىءوزايلاذلا منمورلظا لا طير وطب إلا اطعو "كو ؟ض اف مَع
 يا وزلاكم اضطر »يذم رشلابافنع ندم ماونح أرح | ابان الم اذا لادم بايط ع طخ طع لعاظغرشن يلع
 رييضولاو -لاردولارعمعيمت بل اع عيسر اعلا هبشومولغل ريض رفا ياو ربان زرب منكر در كد سن وحك اذار كدا ددجرم
 نيا فزد اعئبامالاف الغل ادب ضمان معز يجهرد قش كرد عزاولع طاق معيد نرش وجال لش رهط

 للهجلشلاوم جلع انضر تاسع ب انوي كب ةولض ثروذعتياجيرتن نتا ونادودولغ زندشس نك غلا لغ
 هدو عضترإىاذانلا مك ىلاغتو هئلاغو ابدغامنمز اهدار جزين ييزحن ار كواد خزن ندركد اكو ن دباذسوج الغ الغ ظ

 شقانغ ا انرامحاتمماون اذ اولتعت ى قولا ةالغمزذ انوزيلاغلاب تاتش منمدركب اضجووبادىومكوشوجوهايسريلاع
 لف غانالن تكزي لاني شيوع تلا ذغلاب ىمنع نالواو ةاوجرتشركو باتش تشزكرمرعنا '[كعلاثماكولغ
 ئنعمونريلغوغالاثب يوه اما :اعأ مدنا لن كس داددرشمزلال اوسع انيكرد ميكرو امكزدرعانشسم
 تفيرإطلا صماء نمفتلا دام تيب اونع متل مهتما ديل خل يلعونعاو نيو هيج اخالك ]عت ئيخمومو يل ويعور بلع

 مناع اهجوزب ذل تينطو عر نعرهؤنعل اي ىزاين فلاب منع تيبلاتسكيع شو 'اعلادلشوثدرم ثكن اف ١
 دكا طيفلاب نفعديرسرملاوركلاب'انع دوسو هنن فلاب رملا :انيركلاباهطكؤ مام دن فعو ب مانا ناكملانفعو كختساو ا

 مل نال ةضمو نال ذانغم كنعتّئنغال انو نوركد اين اغا نانطعز متت ةياومدقيغونمق عرس وش هاكسدو ١
 -ةنازارلام د عوتساو تلو كعننيابر كنعىلجيابدل اذنه كنعونياملاو نالن إم ك تعش ازجا ما ام يقلاو ٠
 ةنرمربر ثنلاو مذلايمدتع ا ىضركت نغرضو جولاوعبيايرسزا دزجووساب د مام يزادؤ د وخد شأ ناي كرت اخ ١

 ابان
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 فاعلا عل دعءابنالام يلع تيس بلور نمور راكن دشادبش وب هوعلا سنن نمئيراعإو انو هفامع ةٌيعّتضو
 اند اكىومع يىلا عاملا برسنم ق ومع مالمجو امتي مهل ايو نوعه جرلطلا حو بارما رعد ببع ]ماد لهاجبوا
 ةدببلا زعم بتل انهن نك درج انيويمبمتيزلا»ىنشلانراذا ابجي اب جوملا جو ثصوتشو ليسن ابنعاو سد

 درت ايرلستن هركرب ا ذملابءاعثولإ لعاوجرشس اذى تعم اكز لانو ديد ششلااب”ابدالا مولع ثيعن يور عشا علا نم
 نك امردداربم اعاانماوتو مايلعابلقومي ةررخا كلل تيمعاو كلك ءاعا مدرع جو ثزاع+ىاهنصزواغموهوكؤ فل ارد أيع
 كو ميل يعز كملعظ نبال افيو نم بن الديزل نال كلذ نوبعل يعل ينال لسانك يلا بضب كلذ البلف
 فاح وتو ومعربلا ولا بشن مهصانس نامظ مومرط اع لاهل إ زعل جنمماومز ايدو اغرب يفضدومو ةرجاملا
 ميناربالعموف ماقاوعاابسا مهفانعل ابو موِملاَىلا هرجولاتنعو سلوق منمورع هانعاورل اعل انني ضاع نو و
 كيلعو كلزنى اموماممهتنعوناوعزرضو ةأنع ميد ىرنوريسأو اعّدعتم مزال دن ايرؤش ندئاغددنشادزاب
 انو انش تنتن ملاذإ ل كلاو مضل ا زيج ان دال نغير انما هيي هلت اذ لئشبو ونعت تاننل اب مدالا تسعد نرهلظ او تجرح | وبلا
 ري ز شل وبر ليعذ لمنع دهاو نحمد زنانعمو مالكلانعمو رين درا لانك ودل ابث بعو كنبا امام س ضرالاتنمتا
 جيد زيانع 6 ناد ع نديد غيدرملاو لاب ءانع برجا يعل شمل ىد اهرشلمل اذار ةنجي يعبلا بتعادل ابرك
 . ثيوباؤوزحا نعل كلذام تيمااذادلوعغم ءاهيزيعم ان نالوهجن اهب ياك نج اب تينعرنمل انهي يكد هجن دبد
 انرنابكصقلابونعؤشلب يدا هنكاريى قهو اهزاركءانعا نادد نؤحن اضم درمجالئا تال اسكر ىلا مالسإ وضم
 ايل اكجارمل بان تعلازمومل انيبور كيل ف حيل ابن اولاعلاو ناونعلا ملاللاو رئنولعو باتكلا تدونع كرت
 نتوىوبق فات نجر يلعنومؤعيإب وا ملام ن ناعيا محد قتعتف ءانخبو انا عل اذب نديمك نعسان اخى درم مانو إي
 نسر مان ريوق اهماظنب اينولاذا اهربمو اهرب ىويدانلاو توش اند انلإ سار انهم: أت مارس نمركدو
 لكل ناب دملاومشلا, ؛اوعتفلاملامويزخيى اعاد الم ىوئعتساو نت داؤح نيام نسر اوعنسا د وكزعبززساد غيددو
 نارهننك تكناب كسي دشنلادرملاب راو عاهجباصي اب زلكل اىداجبومو مدا َع انبا ندرك ابو نآزجو كسو

 اي لا ا ا
 لاب نهيلوا نكب نان هم ةدحأو تهدر يغصنلا/[ن لوا نا اي لثهذ مالكا سبل هال انهم بوائم
 لون ع موبعمو دتسا لومجزمل ا لين نوفي انيشبنمنوؤجز جل وكلا هاد يّ خس ةلوط انبش نرجو
 لكوولعمبانعوزيضاع ةعوض امو َضطنمة علا نايبلا نالخومو زج كت امدجر كلاب ع دوك وم
 قاوبحاولا اناس عما لو زك مام دالاد ذهيرلاذاوعووراب نو لئن زبد! شلل ءابعاو ءايعارمو
 نجل ماياهتواّينيومالا.لعايعارتمل ايي يكبر اكرر اوش دوز عمو مزال رشد ندرك هشام” بعا عبار ششلاب
 كنه لوشن اننا ةاياعملاو ايما ايعارناكبعسوا اع ءاد ىو يلاةبسلاوبررعذ أطر دي صقلاو تقلا عا
 راب لزنا اع اكن نارا مبيع يخل للصف نظل ير انعاذا واي يعل جرو بضلل دله ملاذا[ ايعلبجرب
 روك انعربلاؤز قولا يلا :ديبعال نول رالا عرفو ئعتلا ىو اهيرهش اب دوةيضونت اجلا تبغ الاّهد
 نمومو لوك هن ل ض فرش ملاذا ثلا ٌكمىعلؤقسوركعلابو م نأ كعغ با منيبعو بل اوعت يع اهب نرش لوكو
 افوعادداكأج لبس نرد اروسر دونم مهانغا كك ءانلاببدشنو ديد بارملاو هضلاب ِءأتْع لاس مل بائتوراولا
 2111 كأن عم شعل دن ريروش نب ضنعب نبش ل ثم ادع مص
 زؤمأ جال نيوسالم ةودغر ني ال ام مر كمبو عولطن يسمن اب ةورلع قرع تييزاويدضردلازبشلاولصالالع
 ماولكلا جاردن الأن انلاواي ارنا الث ال ايو ثار عملا بارض ةادض يت الاد وزكمل ضو رلبلارداملا املس
 . كافياكتولانعيركلاربع ثانرئلابهلل االاو و دفلاب ترلؤه زياد عع حادد ضيف ن كد ارمابن يمي دع
 درك ىلاث لق كَم ندا كللضاذار اس عنا تس اج ماهط دملار غلاب ةارنجر ملا عولطن قو يل رملا عولط لبا
 ارو اف يلع ادا هاد اخد نمل ابلكأ هبل كلف كو نال ياذا لكوني ماهل زال انضالو ءادن بالشمال نسال
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 ةقادْرك د وناداونكوا اوم يحب ملون رسو ناشامةؤلمووومنش هوناو بآن سام نشورو ننكونعر اين ١

 هتيذ وعم لله اهيا تنتعاو نوع ول افشو براوتلا خم نإما ثبرح او نعبب كنفعاد ةومعق ل عم مزال
 «يسررككدركد نهيب رفع هوحفعل ْةكور ف اعلا دكو ذاذعل ا يكومو عنان ايضالإءيفتشبورل نت ى ان انينالا هوفنس نالذ
 "كوع طيأغو لوبز ادبا'هداز زم ل دوكرا خي نيتسحيركلاب مع دحا ريوثمجب روطب اصل افيو كومجب كيا الم بهذا اند
 اتمينمل اقم ةنصأ ف عع نتسادز ابر وملا ب لزعلاو جارلاومر يسطع بكن ص ءادنمو مطأن ع دزح ل دوكن درك ثيدح
 نزيؤركوازجر ميسور مبو با جب هاهن دتكثسسارد يحزاودد انياناب عب ئاعإ قرم رس الحا اقنع ذاع بلق

 لوط اكدني نعتلزااذائلا كنه ل ابو لت بسس نام دز ناخادناو ىزبج نرش ولت دعت افعارعلاخرزردكلاب نايطع
 بابو ركدو مم ةغل ءاوطاذ منهراذ امو عر عش هالو طا ن اوله كت ال ]شلل وو مباكش كلوا ذا ثكّسا
 يسب [زعام مَع روس مو ندر كو كع# كع دوس مدزب مضلا الوكع زيابطذ عرااذاز اطلاع عون اغلا
 4 ,اركعط الغنام عكا ابو عمنا ابو ثنو كنمم عل |”دانلا ثكعو نْسكْرَف دد نشدد دركيركيرب د ببسوك

 ثيل قلع مولع ننطعو معوق لعن الفاكعررلست ملاذ امرعش غال انكعوثاطعإ لجدايسمنب هريبسدنسوك
 مشار دعان فدو مناك عت لزفمو دز خد ىدنإب دم او قفل العن مآ ن ٌعَعنومارب كرش ريهواجن رش داب د
 للا !,واهو ميبص عوص لائم درشلا عر ندر نيا لع وبجوم ةرمانلا بلع نمو انو جرف اهمتلكؤيملاب ةةاعمكشلاو
 مهباوابلف وعيت كلاو ةتلايدارل اولعةلكاذه + ولعررشملا عك از مدالا ة يلعو يرضي طنولع وشل دل
 واكو صبا مضل ابلاعمنمو دالاس نينو لاوحانلثرلع من ايزعنموالعنمتقباول اعزموا مالا مكسرارللمزم

 جيالعو ابر ارلا ةؤالعل جا كى لعل امو ةداسولانمطعادت ما ةعاغادّمعل اعلاجيو مضياراولا' ارحل
 ا رام ورب كلانس روعل !ب ةالع دعاشب ل فلا معلايودنلو اجرملاوقيلاب ايلعائخعو انوي لهم اهلافسد
 لمين ونصروا نت ذارد نانطممر ايلع ذا مادنايلعل جدن ذراوتسازدانو جهطلاب امرك نارتو دنك
 !اواممرساير ب لعةفلاب تيولعل اهب اع هلا. ناو اطال امو اهلا عدزكسااداءملادساهي شرا رجضقؤنام
 4ك ضداوز اولا كلم 6 ةويلجلصاو لموعد جملا لع هراورب نعيرؤزتديدششلاو علاه عزاه ذا ذعاو
 نازك مي وح نيبلعد نويلع ف عمو مضل مليعف مالكا غرس ندالفعاضلازعومو لمنع نتي كي زيلع ىف
 ضي هوا مادا اهرلتثارة هيج عل الع لاوعر شح مك .جييلعل واير خو هو مالا ادع عماد نيبلع نفل دارال اب اك
 بع اك مسالا ذه بزعا جاتا ةزدارخاعنيطكلف كل ذاول يملا زعم نا ليدانلع قرشا ءنلانزحزم
 كيارو نيطسلكو نيدو نييلعل ومي باءانرحنوملإل جين مم ومو نرسم تيارو نرد ده لوقت اكعمجا

 منوي طم ملا ضي عم لذى نانتل الخدام جيرازيلاع كتنالاوحال ودبل تانثاب يبتسم تميم و يرش
 العا لمرلا ا غساو نيلجر اددا ههه ولج زغصمول بعت مسا مان تل اثم يولع اهني بت نزول حملاداب كلا مالك
 هالو نماجرل اوله د هلسو ااهساتنبنمةملا هل شوز ةؤلع وشو لس هالطع أو قعنم مزال فالعمل ةالعن ساد ظ

 مالا اقبو نرمآربو نرش دنإبىلاهنزكبلان يعض وجوال ضر كلل بح كرلمو ضرك الاموطاهزلعاو جفرا
 ان دق لوو منج فيلو تيل نمل انينازوج الولد انيلاغبو ةااوث امبو اتقن ايلابوة! رلى لاسو اب دعب رجم ا
 "بال ايزل عافت الان ماصا ناكناوراهئلزنممداصرلاهتساريكاملودصزلاو هانم ىااديد كيلعذاقب دى لاس ائئبئاملا»
 ارلاكامُسالاع نمنيبا ناله مسا فرحا ءلعنملاو ممول كر ثيل حبلا ك9 ان عضاوم كت اطورب هانعم ىلع ل غساد مب ١

 هنوه نص ترو ١اعيرد ىؤؤسإر دا حاح ناد امد لطلاض فس دلع صرع ر عش ء انا وفك درج دع غيبو
 نالئء لع انك اكل اهب قف عضوم عضوي يور جمر حومو بؤد ير ل عكا وهف ترحو بؤيارييز الع كل وم خو |

 طع اب د. ل دير ل عوانيبز قلعل ايو انلا مىانودوتيبرسانلالعاولاككااذا ةيرل ومكر مم ضومد نهتعفيوبا
 نة ءادراط خ الزكاه رعاه بعل نمعو كيلع لو ؛ايرمشلا عملا ةلاواونمابلظتساهقلاداجبذ ٠١

 اق ايرمركلاب ةوالعتنونع ب اكلانولعو زناونع معلاب باكل ناولمو بكى ث راجية ل هداميلجرتا افالم
 مث ايعوبوعاوم [نأك مغ ابان يع ساردلت يوالع بزعل اًييوشاب ندرك كولو ام مهرجرسو جن دالع
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 برص كيوم ران ملثم عين امهوشع,تلظو هداوس ياللا ةوئعجسبدىلالزا نيباموعد واب شعل يضم
 اهلل ع ترد امنع تونعر يعصب اهلعتلل دتس|اداثلال) توشعوابْشاطر صاف ل كراس لسالاومانماليل

 كوه قدر ثوم [صعع دنع تنهي سرب ضفدو ا ٌميامنعتينسعد نمت ارقد نسعي مو ملف نصو عري
 امس يزيدلا هر كلوضوبضعو نضزاد نمن لشمال ذ ككرمعا قؤمكلاو متضلابنصعرننشن ناوصعا, عوكل
 هنا طزد رصف اسعلا بكد شما خو شربالاذيزه موس مانمبأ اعلا زمعب نيرالازجعيئامّتعجلازءاصعل الشلل ذو
 كريما اًصعاومش جراوخلا لل انيدصومو مساك ربو ماذا اثععغلا اب هو ادبؤبس لن ارجوك جير تج زئاانمعلا

 الما عيل ااصع مفزس الملف ىلو املةسايسلانسح وجر كاسم از يلوسر نال عمد ع اصعل ا تهتن او مي اتناو م.عامجا
 سمي ندر صفل يصعب ددش هل رجلا توصع داهيمميرجوا معلا وصعد ل [ى اهيا وخسا نير كيو مع بدألا بدار
 بَ سمو ءاط الخ دك ابزد كلاب ايمع ضع لج كك ىبل ابوك جنو اسعرب ندر كت ر اصنع [ تأ كوع
 رشاازا ةاونلا ثم عا ىورب كج هاك مجبر ومحب ل, يلج وععنسإو نعم مانصاعو هاصعيز مص كخ عهيعصأع مك أن عه
 ةوطنع هلوسرو هللا كصعزبعع ثيرحلاؤ و ملسز وطير معر شنان كدؤح ل روصامزدادبع جحاذا مركلاوصعاو
 ريبلبلذ ءاصانمالا نالعلابز مم إيد قزق بلقلاومو تبلل صانع نالف مدا ل ادد ىومز وي تار مضل

 لوا مّصلالجاهجآلا لبق ةينكتنال ثدحلاو و ندركادجو ندرك م اهنا ماظإ يشم جراضعا مارنزكلاو ةفلاب وضع

 راضعاه دحاو نيضع نا ةلاطامجريلا سومو رن مضض عاين تكل مشلاوبلطناورنيع ةرهوجلانمزتجلاكط بوزير
 ورعب دعبااّلك سائل ازعئانصأٍءيضعو نوزعو قزهدادلا ءلامبو هاهلاب اب ةركورنو آول اوداولا اهنانمافيو
 لا قزم نالثل الاد انواجاذا ؛ايلاوو اولا يغبررعلا نال ثوطعنمريالواولابواطعرلصادرئه رز طعن مسالا
 فو ةداطعل مل سال الا اه دربنم مزمو ةداطعل ىتيندحاول الع ءانس هز مج نسم ند ءاهاهوطحلا ذو نيم ثار
 امو ّميا اطعم ةلهاد العلي سكلاب ؛اطعملحر ؛اطعل راو لاسم طمتو طمتساو ناواططعر ناداطعمنيثْلا
 طول علاو ناماو اماد طاطمو بام مليش اذني رتقحالآل اذ موك امه موه تؤم هركرملا مف وس

 00 يل
 طاونار خيط اع شملا فو ملوانم هاطاعمدبل ايرثلو امن قبلا ثوطعيد ل هس ناو ملح خ لم ىوط جربو بسصت ثول دانا
 توجو اا كىل ادد .لو انت هاملاغنو كامري ناكان / نبط اهب يبد شن ايونيطعنومو لو اشمالور يزد مهمل امل وانني عا

 ةلمدافيرضو,مرب فد مريلحر مباصا تارطالع مان مل رطعف ططاغم مملح لضو ضرع ان ارزوطعن انكط اعترف
 زد ايل با بطعم نال هوازن نم هر دود خس دعب محوضم ة دسم اسم ط عماله كيطيب نا ثدر مع اوتسلا
 :لاويفيرب ايطعم انا لهداكاسائلت نالنللاي كحد ثمضد او دايواولا بلف وف ضال نوطممنمهطتس نونا نال
 نكيلاذ|ن اعدت د علم تاداي تلئرو تموج مسالك لك خرط تلظف مالا تنندح طوع ثررعصا ذاو كلذ دعرشف
 كلامي كررباظعو ةءاظعمب كن ملادزغلاب ءاظع نزول يجون يحز مايو جل طعابنم نإكرانلضدعاينبم
 نرش ينو ندا كانيلا ء[نهع ه ءاشانممل ءاظعامراهاعثو ةَدمسوءايجانو هال عام نالف
 ظ "افعاذزانلاثب غيمربو زن مجوهونأ ايرمكلاب ورب طفلا وزع اوك اباطع كك: يلعافداذاءاتعل العلاج

 ومع ت طع او ضقنز ا) اي ىف د.ارذد ل املاوضع تنومة ومع هركنماذل تانيومع دشأب دما بك ىورب يل تع زبمز ونمع
 نكراحوا ماهطلا دمعت ا روزحد منا يبل ذه ةوفع تبهذل اذ ىزجم ابرك كلاب ةوضعزل_مرض ب
 | كريداعلا ممالاو نب م اننعاو هسا هافامو راهعالال اسد امعثسأو نزع دل كعم وزو نعزغم ال ايو كك يإشلا
 ١ ا دغر وروسو مورا دو نهاؤحؤ لع واع ما ه اناني اير دصملا عشوم عضو ديهلا و عضا عاود

 / ىدرزحلب عرسزج مركبنس ضتخجو الوا فرانس وفد هرركلاب ةواطعمد بابان للة اعد ج دايز معرمزادو
 ا لدو ازا يرلانبل ثومعل ان تلي نيود روح شنامءاب : ابةدامعهدوجاو قرا )وال ضونانت امزغودزا

 0 ٌقاعمو مزالمتسرو كرّضعد لزغملا جيران ع مرمر دبا نو لزنملا يو ائيْس اهله سإو ثكرباذا كلا ثوضعر الو

 ١
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 لومي طموضع مضمانم عغءاقكرا شوكو دغلنوفجردراول اوم هز اع علوا ثنا دهب لص ذا ص اكان زج مو
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 انداوتسيربلالواننمناكاذاداطص اكملع تدل ابو نيطمر كل ءا اذ دهرذ بكربلع جل اهب ندين اون هادا دربد
 الريد نا رعرذ بذ نليدد تع نانرع دماج عدو دورشاوم)نشلا ءآورُعو خراكد كنسان نال نيمزربوأءنم
 دترعت يرتب نام اطرد ه«.تناعنازش تايدانبب داعب لير كسلاب نادم ناد دبوذوناوٌرموذناطلسلا ماودمنمو

 قول دام عي ديار | لع نردس نينا فرم وشو رلاظو ا نالفزبدام كنعشمندلاثب ان عبادي داع ينو + زعسنازتشو
 الرسن انبات لعو هاكزتددعرلظحزار مذا يون ةدرعلاونبىوب بوضم كوع باتل نزرع هديك دؤذازطضوزاغد

 هاذ ممم لمع جادزع ككريرع اخ سوح نبمز هاذعاد اج مانو مسد ثكركلاب قع ىدر' مان رم اب ءابداع نب 1

 دط اهنرلزر ثوكولاب ةيزعة هزي ورع:]مل ابنبل عراف باذخ كداثكوملاب ل ءازسؤخح باوك ة لعرب سدحايو
 دارعاورثلاذ اعبولخ كلركلاررنمو عملي وى درم مانوربشوراونسا حدو مدرم هرركو جرير ع ثول ةررعلاب كسلمسا
 اكرنم دحانحازءا هوبمكتحر درب عمنمأ ف مهار نإيزم نانو ننركد زد دوك يزجنرم اد وزد داع ىراكإ منو هود

 دخن نمال هيو زّرمل نما تيشعت ال ايو مرسدابو ميب)رلارعدبن دج ابعلا ة يختارها دوو مف عب ليف
 نرشيرودو نداد ثيرعلعا هرعمون:لجرلا ىزعرنمو ب.لواؤ رض اوف ثم ءرعتتعلا ثدربو سلا تباعا ثمرعا
 رجه عتلاو مضلاب ع يورعلا مومو بميرلااولكا كا رسانلا نعتس اد وصني مرنم مان عل ب دص هلع اني ئجكدا

 من رم دلع املا, ؤض ملا, نالعف طعناكانو تؤمن ير عرب داعي نهدب نرعراع نأ عقر نم ددصم امين مضلابهترع
 لابد ع/]عا نيد +بسامضلاب ىرغربزاهبحدداهالجنو هاد, وهو ةاملا هدهو دائم نحمي ورنس ءزالئرت ندرك
 الط راملاىلاز بوسام اكدانلا دبدوب اع ثبكر دل انجل مادنهنميدورعاو جرسالب نعيش شل رزعلا تببدهررعا
 رداجا :ببراهز مل جو الخل دعب ىمئارعوبليفو ةرامالاز»ةراقلاك ةراهإلازعةراعلاى لا هوس ّجوراع ةبعاهذنلو
 ارزنوحرللاب وازع عيامفخب لقو موتي | موملالدارعومورواعئلاز لشد ديلا ديرما عل مرام ثتمض بمد

 كيتونو ىزتعانريلام نبل اريباىلارنبز عدول اهب 6 كور نم أن عع ندركتبندو نرناوخذ يجيب وكبار ىركمد ا,

 ملهإلل اب زمماو كالو ريبا نوّصع انءكله الإ "مد ىزرقد نعثر د'[رعلا مال اواردؤحش جز اب زمعي بنار ونا ا
 فايلاو مدرتز لوس درك» نعرض زغب نزعل ابار هدر تبيصعن دومزجر جن مدرع [قأك عغربص د نو نك انصب رع
 قراره نيهلا نع طز رنوث جو ناار[ اعالج لو جركل اب نجر عيت وركل ورع ير
 ظلعاز ات انلل لا ور كرا تسدن دش دش مدؤر اسرع نسي ب حبو ءضعأت عندش سدو كشخؤم اب اسعد

 ةيمانعمزبراثملا)اننبار علف صياوموانزح حاير هكذلاب هع امزح غروع دس اماطلذ اذا باكل يوص_ءزح اضل فو انسعيا
 جرم اوو لعام دبزف جزم نا ةئالف تسعو جزحب ن ارب وعل وهب يظتسملا الىماملا هوجور موف ابر ناسا عطرضو رك
 دال ثوردان داما سوباربوعلامسع ل ططاناثلطس بر رسع ل وئد نأ نومي الو مسا نوكبال هرخن الا جوزحلازعمب ىنز مل وعفم
 نيلاتغب لن ل هانا تيسعل اكدر جزجمدي حوسعلا”س نإ فيض لمت ماو داكب مصر يشافي دوار بع ذيئوابألا ل امالا»
 هير عسل آلان لا عيمجذ ةمجاو مودا هسةسبازم عوز عفبالولع انرنيوايالق كلن رطعتس نا ٍعريسع ؛)لراوكو

 مام كه ظل اني نيني دحر وعنال بول ذل ةحاولع تدان باري وش اجار دّيموبال ةنكلطنا
 00 2ارشلالاوزرخات اذا مزه عزومشلاو بيرل زيب مى هاك اسما وسكلاب انصر تس ن بي هول

 فرز منا اشعر يشير يفص م يشيشعو ناري او نابي وبعضم ف عيا ضو نان ابشع جاو ع وضم نايشنع
 ل دعو سم 0 مل ممل هامل 2 بءآشعرتع

 و 1 ' ْش

 اذا اوسع كر لاه طبطامبديس نحيف اي ميال طلاذ ذل اوه عا ونهو نش شعلا لاو ىوشمئادنعاإلبضلاو
 ف اسبلع] هاا ثاغل لن ةوثع ش اطوال انين نورك ندومم اديان اك نسم ءآوئص طبحاطب أخ نالفو يصب يفرم عما طنج

 ل أذآ]ذآذآأآذأذأذأذ 1 1ذ]ذ1 زا
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 رس رع

 ركوضومو نينو دهؤيركل طم[ عغاددوحت شادن كد ىولخةريوط لاب م ءآن ع تش ؤنددددرؤ خلص

 6 تاو عمرك ول هاون اىذلالزنسو هصعم ا تطانع ترجبواطاو نازل ,تينل )مطل ضم أم درار نأبب دصق

 قبر تلمزعب ثوضو )يح اتتولظدو ناو مج وكسوكرا كس كبر اب نطبلا ىو هدب يرعاذإ يكن وطو با نابل ص تن
 واذ عم عقب ةرإب ل مجرمي ل نواركنمناكمو داو مدا,لعج: هرمز فصيالك زري كاد لاب يو ماثجويضوم هانةدلاب
 نير درسسلاو عربا منج تنين امو سنت كتيره ىوط ىوطسرقملا دولاب م ٍضوستم غاول ا ويملا نشل وم ا

 نم تشموكا وهط اهون ارط انلا و آوطا ايزحهدونو مايرياطهدروارب هاجبوط ل د اهزتوط كبي عضومُمن ايووطود

 رلبعابل اني لمار ربادملاب؛ايط :دابلموه اطنيمذدد ير ر رعانولاذاى ومان ثيرحلا و امتضب ع ككوتط زمان 3

 ةرارورما بط ءائل ل اضف ىو: ىنويكنلاو كزعلا: ىو مينا وجيم داك دعب ترجو ا ةءانيط
 نئهدانوهاذ ةبلكلإ هلملا] ةدزداطث از لكل ب عمعالال ن نر جزوزيبط ركع جزؤفب نابل قطو ابظ زق عجب طالت

 قابل كلا عمجنوبلت ثاني لطلا عمه باب ايلص او رذرط ضباب لايزال باسا ام هنا لعجس وطال نايل ا دنع ملا مد
 ”انيبصن اسوي قدر هايهظن يع مدا يلق اظل و نم تش ءايملت وش مقا كعغ بل نرش ماد هايس ىعط ىدر
 ' وك, باوسلال والا ] عنبر مئظمل فو دبا بانادابزا زو كب وش دئيضم يبا يئاجرو دوساوظ الط لال
 ن [ّتظض نتن نمنعفبلثم 'اي'انونلا ىدحا نمل رب انطلا نم وظن لنكذسإيب از كوكو جب عون الخ
 كلة دلاوع وع ءايا وبلا ركشل نسال انين بضن عندا داب عميل عنب ابع 8 ا بعريعل ل لف شد نبع
 اعراس كلاب قسكلاو عننا اينعداص ؛ةواولاتبلطن ان قسكن ينمتلا ىدص وثمانون صا ّمزعآن حجر سر كر درعا
 ”ةيرماولاربطهشا مدع. مبا نابي يبتلا اخ | مدصم اكاذأ رطل هنن اج ناكاذ الوضوء اولا طعم رت اعرض
 ضرالا وج مع نيعتعئ زر ئبقولبدطؤ حو زدلوعو نؤصلثم تيغبو ضان مغ نديسر غرب تبادبْذَع
 . ىرمرايب دروعإ م يدنكورافك ءاوئعنبرسنمزعزالا اونغنالف شرلوف كل وع ككردسفم كت اووهر دضاوا

 دورين داكس وج كد وكر نآس عطار دوكن دنيار وجبس وجت اني ركلابن اينعزانفكو ناجنإكؤجاومو
 لاو عني تحضر وا نبللاءنعنمو ماططل ايمي زم كلصلا جاهد ثحرد منيل نبرببوكب اب زح وجي توصي تونس

 هرشكثخواعتسو ءتلاو مضل ابوج منعأ ف عطرك بكمدهاواددا دباس خياذعب ءآس اعد ءاظعو هايج ام فا ءأنل
 ضمد لوصوم# نمد فضم درت ارهو ناضل ةواجعزمأي ندددزا سا دسد ىب هد مصاب ن اذب اجي ب يجدن روحو زيا زنارك
 نا لة رعوموززعودر مالا عراضنكل زو ومو جارعائجدصزضزمثد ريررع سلاما عبلاة بكر درت

 الاانا طلال فو ةردانومو ةرئرعاللاروبس ةلماوروسسر مدحت هاه خير نبؤم ناكل عاذ ليوانب ناكاذا وعن ثكتلا
 له تب لثكتلا نب! 6 لرظنال ء جومو نان وكلاب ىرج نه لع ىنيب دنت نال ةفيدصب اهشذ لاه
 ناد ئوملاثم :ارعاعإا كلاو خلاب ع رع مزه د ءارعإواىرع منو ءابزع كلىرع موه هال !ز) اًتيدحاو نرحل اكروعتلا 2:

 سانىداعنو ةوارعلانموداه كبو اع نييملاملا تر تما 7 هج ومابي ويم لص ؛ًاهلانظرا

 درك سز جره انيدىذام رم اون ا.د تمارنار ندنركركب يدداردصو اةكلاب رع ماتو دش هيأ

 نان عروق رارعر ازدعر ان دعلع ادع اباراكتمرضلابنادرع ؟عآنم جى داكرا ندين دكر اند زير كود دحذأو
 هالمو يرضي عافلا داب زارع امن و اجُلؤْم ايزو ل ز ادعو و اجِؤْش اه دس عرصتي ؛آ تسال ضادعر وضاع

 ”لاهبى كرب ندركةسو ىد عج مبدع اهب ىركي بيزا زجر زكى تشوي ولاداجالدل ُكعمني)اموهزو اهوا
 انو داوعلفو لله دنعادزعسؤ اذ مضعب تو دا يعل نع مولعلا ىداهنورنع ك صب تما نعت ل هوس
 ةلغسا مابورمدلثم جنماي دعرككلاب ءارعابن ولا ةودعلاب هاذا كل وترتل ى اجو ىدافشا رككلاو ملا ا

نيلعد تعتساو] ادمان نال ذعربالا ثيرعتسا اًمنىراكرب قيساؤجورإب
 ٠ 53 هنوعملاهدئدكلا مهالاوريلعش اذ ا

 رمال دحلاو هررجو ارسل عزموإ ملط مان الذن الذ ئدبعال اً وزب لإ باني زع ذو اجوسوو موا ب جزم نى ديم

 ىرجزشركونعترد ندرك ريل د:ارعارضتغساو ميز عشسازريرزلا تدع ساو ن دبر دوزع اشوي ئرشب اكوا
 هن مارا بو ناب و هدننيشد كرو اج ارق داقردالانئشس اد اولامايلا كوباو نعم اع ءةعمومو ىركيب كذا
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 بكار هوبنا ناثخر درملاو غاب ارض نرش اللماو ماعطذا كس سمارب ا يينمارخلاةداتكواضاهلث فر اجلا نهد
 نم ربحا مرا اذا موراي علان عراب نيابنضهشماذا للا حخيوس ومالا "اهم ذر كه اىرافلاج

 :د نمد هص ركم وسو مب هادرووو د مرنم لعنالت جر كتحااذ ادكصلا بسس او رخل ال ثم اصلا تاود
 كنإنملاو ملا :اًهس_ونعمص نيعلا ببركة خو عض عضو نى دّصم ياو فرب ى نم فو عض باوعضر ولا موع
 ايو عباس ا ناض بد لمن وهن دش ن اسرو نرسم ام وعمجوراؤج هد يوقع هزاداو ضف مغربركو» ايور

 ره ع دات غن نرش عاب قملاوزيفلاب ء ان ىوبماييجرسالا اضم شيع نم ٍةرقنمو نالثل ابر لامن رش
 ٌئنضؤراذضوؤساكزلارحو ىف وشل ىف 6 فاك ع ف ىرب اء يصق وص طيز هال كلا و زل والو
 ةوضاناعم ةاناضمل مث امل نجما هانضار ككعجد تيم نولا ثرركاذ او هرمز صالا  رئال ءمجلاو توما ورز ملاوي

 اذا |ونجوضاربلا ثيبوضو ثضونمو :ههالب اوضوض اهب سائلا نبوصا َءاضو مؤملا ةوصدعم لاب دابزدناداذاوض

 لوعاب لهوا مال 6 ناصع بزعالعوضروطس كاف اوضرعبلابو كت طوراضكش مالا ثيوضاو ثمن اويل تو
 نونا ا كلو لى ملا غاوي زتنالث تابببجالا اجور كاووضبالاويرضا ثبرح اف د ب دانضابراجو ماقتل أ
 ةائهضةلمادشانرطج ادوار كد زو فج ذملاب :ايههمر مز يطع ابيك رضاع ايداني يربو نمرود
 اذه ضازهيزههالب نؤم اني فد الوزمب ننام ذاه امل صايل نركب نوعان يل اداب هابيزسو
 نابداينائييركلاو فلاب ىوبط دما وطب انمي موطدادل باد ىال  افطلاثم ْاَط ءاطل ل دكف ميشا
 .ادلناو 2و (نعأ ث عقن دازح ل جوابا نيبلعلا مازحا زوامل شل د عيان تادزل نوكيد قو ىساوزجو عابس
 دال ن درك 0 بيجنن لهو لهو هول اها ![نالهىلموس مطاو هام د هابل نهي تدلص مو أن مغ راكرا

 كو ,عرم وا لقرباطو بهذ اص ن باردا امولجرلا احلا” امي د #نعأن حعنتتح بجىوليف ربو قتفدو ندشك

 ذل ءاؤط هرندركدادر دركوهرب اسك لوط دما دا انزماح يزعم مري اند دنهى ل ديك جاط هدرتكن مز قتل ابا
 ؛مالظ موهمان كليراب رع [ندط لكك بران بس أر البل ب اطعس نمو فيلة ضل ارت هاما ذ امل اب دوكش ل دوه مارب ا
 نرونس ءارطا مى ا كو امهضن عخئكز ان ةءارط ةوارط هذان ٌيرط لطاب برلغم بدق تاثىا يداظ جالب رشم حاط
 هنمز ملام! ىئطحلا دوعلاككو مجول اود اهرسارلا اي بدو اوالاب ارم عل ة|طيزا ع نازجيز عيددادندردرد

 زوفلا,ىوفط لاب ناوططدن | يط مانط نم عوج اكره انه يرركم مول درمان درك درت زمام
 عراط اييسملاو ةذسرو اجمكد رحلاذداج ىف نانيطونلبد فج خلل اهينم تخبل ءنأن وامي عم تش ذكر د دعنا
 امو هوكولال ابر يفط نع اطلعجوئال املاد انعط اوريكم اجاذابسلاافطو نوحن دشوجد ابر دندز جومو رشم غيم
 هال |راوكلم اذ ليو رتعانصو مهد كلم عالي ز محول نب نييخص ا نوصقم ضلاو غل ابا نط ل ثم وعلي زج هز | ى دشلب د دأب
 ناادرمادقو ثوغاطلا لامك طي نانو ديري لزق عمجن حا ومر ديايرسارى نب يع رهووبدددداج ثوعاط باذعلا: بع
 ومال فطمانال باشبوف ترهال زرع ؛اجناو تزعاطو جتينجاوط مةرجز ثزعاطلام مانو اجب اذ ٌعرلؤفورباززفكي
 درا مزحشلاب ةرافطابت دواخل تتودامو كريطط ل مال متاب قفط توبتي زن مال سرنا بول
 دع نخاذ اوفطوبقلاو نأ ن عع يجن سما بإلسرب قفط ونمط سايس هل عمرزلا رم ةءدانطانبص !لاب 2 نالبعر سن وج

 هدورنا ا طقمو جالطا نلظ ث ادد زعب دنبس ولو واكو وهاي الملايين الاي رص عرصقلاب دل ط هودع سار سرالا
 ةوطمو ندوة تسيجولببرادإ تلطو اللا كيولطل اهم مكان حجل وفظ ضمان عغزتب نابي دامججججىاب ىلط
 م0 يلب ايل كلاب زجل لنمو قدا نايبص وبعث نايلط زفزنانساب ل اب زنا د القني خصل للط مجةضل امن الط
 قيركلاو رملاب:للج لم امل اهيل هئااري بدرب دوحي لاو غلاب عدالط ناوعيوندرعن ركن درك لطا 6 مضل يلط نيركدالط

 «ئيلظو الط وزير نهدلارمنلطو كدب هريئابركزسدد هلم دك امردازما جهد نإضو رخو دعب اعادت اوخجوجئاثاد
 يدار بناوما:؟نيمزولاظم لشاب ور مز, نيمز ل اذنمؤع لطم ؤحيلا» ءالطاروكن كر يدر يلظن كذا لعرب تيلطاو
 ممول درب تعفتراا د ااه جقنن ةلماتطدنمو مكان 2 0 ضأن عع نان دئيزبد دددن سارب 'وبط دنارج
 عب امم دظدتم تمد نط عبور صبلا وب مراّيد نا حف ئتنزاولي مريد وبسنديئج رن نوط اهدا طب
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 ١ مس ول ,

 سو افصا قي ابان اقص ئدت ثلا لاطي نشدد كنس اص همس ند هرذلا ثونصو هال, ناك زرزنال
 مكمعنيرمائصتسافصدربلا بيدثير بألا ان ناكاذل ن اوفس موبوزاونفصر جالا ككناوفسا نيكس د ملاب'اوفص ل
 كيمنعزا اريزكمصلام تسودووفصتئفصدئلو ةاثلا كد جايا تصر يشر ايد انتصدنول اب كلاب ذ افصمافوجمأ
 راو لاب متجصاو ةيزتخ) تييطصاوانصلائغانو اصور اصدر ضلخا دولا نص او مانو جابافص ية نيجومو
 وانه عظفن اذار ة جاهل انضصاو لكدخ اذار لان ؤيضتساو نالفراج ريالا فساوالخدل بزالاو ل اديب جرلاؤصاو ب

 ةلقرلا عنوم وضرب مماوعو ناكت شيد دل وسرد, دعد ددادضز انجي هد ننبز ام دورام الولص هرعس لما اذاعاشلا 1
 نيود ودانكراف صم ناب بجو اصعندركت ساده ن تفك دود دو ندرازكر انضر زل ل اذبالو ةولص تأ صدنم
 نائما كيت مالصن هيل نس لاب هيالاص ه ءالسرنعرسار نال بالاول كلامو ابلصم اجاذ بزعل صو نانهر بما
 لاطللا نموا وكن زكما كالبمد نوبل اكسربوريملصم هانم ثيرهإؤر كا عغدشيوكن 0220 95
 مع نش إب تخوسكلادّمضلاباص ن ددداددْنْس ابرلاصمو ان اطل نا رملا و ماد مهبل ذل اونو ةةاصمعمج
 هةفقوادانميلصن توم ميدو قضادنارد حار ملص السا ىداكؤ حدب كس دبكو الصم موا م علو أَو
 يتزاكاذاهرانطسبال ن الخد ب ثلطس درانلاب تبن لانو يذحا هل كلاب رانا طصزمو فقص مدارس
 [يزملاوككلامةلساهجانن بزداذا كا :واهاوُلص جنش اذار يزل ءلصاوناولّماهد نرس فرط مئلابزلصماطنالا
 نآيلص ناواضلا عضاوبدل حويل ارب اذكى ردئيعنب الن نول عيب متل فوات فلاير زا صر كوم ااا الص
 دّيصي ددرناسرءاطما هاز,ثناو ثام'ذاوحر ناجل انبو عاج دل ايما حر تجر كرب ن |ييمصفْس فان
 7 ريلهيهضاو ىدب نديذكو دافرعبسانتدركواونساار مالو كتبنا عهر كيد مكث رحل ذونيانمزنخكو
 برواؤو جناونصر نيس ناونص #ردامو يءبرداربو شار تسري كنز ضرك تدان دن زإ عدركلاب قوص

 لابد نادركىدددبا:؟ءهيافمونمريغصتّوس شاب عنوكيذاو وره باركت ب زن هايبود ناونصوباونص) هيلا ع
 ضرالإز والدا ىوصلاو جوس ناثنر نجي هادرب هزم كنس فلاب وص ملكبو ا رئب نصيب نضال ايدو لبجلا وسوم

 ا
 افيد وسدزدانردان ودنسوكر سن ديا دركك نحو ضلال يروزيزحا ذااله طال يوصل جويؤثكا قشاذكرا

 و جيملاوركلاب ائصبا'ندمادركو اجو ىزبجره ىالانو نكىالايد با شب نايم موه وصن ةاشلا تيوس ”
 يقرب :ىض نى اصلا ٌت أ كوامخعب عقد حار جر رسل اسوباةصدومشو هدو الإبر جدب

 ربك 202 اد واق ارمتخا تنم واكل داس دوق فزجرف دعك إيد
 دررصل ايل مذوإمممازدا ل نركد نمو ةوضصومجدإ) اف تاون ثيوب وركوب هاكس إحرّصعل ان مضل ايوضطنُس اجب خوكض /

 كضالافي خازم هشاوينملاو دملابء الخ دج متبوبوضش هرااذا نيون زل يع ضني اهب بش نكي غ ضر
 مظالئيسمى ادملاب« رضا نو ديا نويت مه نم اب تشساج ماخطو حاب لعن صاإؤقناكت كين الخ ناكل
 ”ركءزد بلا منجا ئيلكئج اضع در ماننايينصدب مانو ثيؤموملاب يغض بها ديس باوضاع زن اهضانزب دا
 رةيبالهو ازمجان يزال ل د عف ورحل ةزدان زنايضةلظو ةنداب دل حاضناكمواوضلانولذنب ملاهي ىريجرهرهاظ
 كبر وتكلاب تيض مناد عم ند كو وجوضنيرطلا ثحنصل اهب[ حن عع نرش هدانكو اديس |هب يدا جاوض
 لاطو ملاىلا ذهرلابم اضع اونشس الواهب انظنال عمل نرسو مآ رام هتعمل ثزرباذااضتيازؤغلاب تو
 1 و لوا دن واول >9 حلا كانك عنب نلبي
 !مهنيمساهبب ومداد ؛اطرال وق اك عصا ذاع اد جان اجل يعفو ّيضصد جرجا بزكلاو تفل: نا ثانل عدرا |
 كرددا نزحت دجددريب ىرِْص لمججالئادبدر ورب ضف مولا نع نينمد تويورك ب يطال "لزعلا #2
 كوم هوم لودر ك سوق نإ جوي ماكسكاز ودمي عمك يؤم ناكر اضرمد مطقمب الىدلاقضقرع أضف ع

 ذوملقر

 انش 00
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 نما زبر ابكر اني لك[ ناك مع سن دش هدنود دبط جر دعا امض باي دو بذتدأو بنذ لام جلا د
 د بارع لزيدنمو تدوس ة دارهم الا للفم ثي نعول اني ءنمو لك ها ضد اذعا كلا ضيا ربو ضأو ه وعل ربجأسص 5



 سا وع

 ذم ةاكتركش باكنن وك مد تلقوا وتشانونففذ ناشد نديسو موون ديكو غن 6 امر ةضورككلاب
 «اكشلانعتلزا ٌمياواكا شب ةلعجما كش انبي دادضالان موس ةئجكزا ن دركوو درلكو ندرولكب ناكشإ,لكو و كش ضان عع
 طكرننرد عارجكن نكات خادوبرسكلاب غاكشم ةوكت زاد كسا ورم اضع زداوضعلكشن ماكس اوربوكت ل شيرنكشاو
 بر سوي عغلاب خوك ان درددادشم :دركذكو هدنككز ك2 لا اثم بول قمومورعالس رح زكوس اذ ناكاذا حال لا أش
 ع سل نوبل سيد فعول ادي 0 ولا ننكر ووردزكناؤح
 قي نوبات :اطخبصلا ةجيرلكلا بلثباومانلا لزم ومابي هل الف بف الشان الفون لان مهر ابائبر مها هدش
 ةاثلانمال اس ءامدلا الشال اانماو ئلشالانالورب سزعااذارثرس او دضل اببلكلا ثي سيلا رو نركلا

 ماكو ةذهنبس او ا هدلَس او هذلثتساو وعود كسلا اعامجزغسل ءاعرلاوماما وكس الا ضو اميل اهئاهساب امي ئعدا ذا دانلاوا

 الواب الشاهعجو شبل تيفو ن الف سام تبهذل اهيومتيلتشاورتيلشنساد قف ناكموا عضومن سين محب حد روع د

 الو ملاوي او اوش تر غامل ثيوشاو هيرب دملاب ؟اوشس نر بنا ةرإرركلاب ةاوثس كأن عع نمركن إير سل ملاؤنآلا
 نعم ثسوب زيملاب ةاوشةيطي غيار ا مع نم جيوش نلف متمدو او ئمعملامئيوتساو دنبس وكدنوادخىواش ؤشال ا
 نكد وون الايس ولشلا بصب ملاذا هاوشاف ءاطرل اهدى وسسالتقمرسبل لكل ابو مرمر عمو ني ابو انيس د اضياد جوس
 ركطقل اكرم وعم مضلابز باو جاموس مدركى انا 'ر دوش لدن | ) هس ىزيجهونيز هزيدروسفه لم الاذد بوتين
 الثوب ركروددرمو ثما اهعدادز عزت ناو نيزحالا مد ناشر لارج ذباوشسوطباوشألا اكلم قد ل اقر الا زع

 واما قوهس ىفلاو لاب اجو هايساو هاوشا امد هايعا امد قوُسل وهب مضجورل عابس ٍوثَع كيسا ان اسوم ثم
 هه مم طاذهواكرالؤ لع ينور تيهتشلاو وكس نابل تيهشرنملاثدو ناوين )مدد ويس دوغ ماتطوذداو
 انباع هزوجنادالبموع ص نيل فعلا ا بت سبلادب دعبل سراويل جرم ايس العبيعل
 يلا وؤملانلاث الاب عا كمجوو اصامم اشم ل انهو بوكا ول بب ءٌطسومو كوحنراواو صل حاصاذا اندم ؤيصب خل ا واص
 ءاآحرتو يصوت جنايبصئ صل دوك ٌحص ذنوب علا عزل ل ثم او ورم بوافمومو ثّو ءاصامب ايامي

 ركلابايابص خزف طود نابص فلاب دو له كلير ؤصقم اضل واصلا نياكسو اياظمورّطمثم جاب سبع وءزريبيصا
 ةلكوزادملاوتغلاب بص [ن أ مضولادانو قاوجو لووك ن درك بنيسوس ةوبصن وا نئوب اسر سل اًدد دوك ضلاو
 ىلا ابص بص ث انة بصعوند نذ نش لان جو مراحب ءنصاو سيار نمل نم كدا ندري ل دانا نأ كن اكدركأب
 تيبانموايولتساهو ف اهيل دااذاهيلاو نبل ثببانسو ل افيوابصن ايمدإر بان( ماث عنب ربداب ندب عبصنيرب داب
 ًاتكرورمان وبران رشي دودو[ اكد ضأن عغطيمزا ندشرابشهد ورا شه ضروجركلاب [ٌويصم يطال اهل
 هنازتابو ياسو هركوذادادبب مب ىدص عصى ذإزرسدلانيحاو ةوعجسو صمون فلا هع تكامل وا مدانرعصد
 مايو ريرادو رب اس ورتيجادا ذا انالف تيداسو ندز ثسدرب دض ليج ا كصارموركله/ ا ءادصهّنا مءاو هاد صمكعل اس
 ومار موو بلد سورسر دامو, نأ وعم كن ةسان ئه صير اممم لاع كلبا تسل ايو ندم يسب ّرَص ميا
 ارو ظفدهو كلاب /م اه صدتو هديا ىربوكنرؤ هدانا باكلاويلاب قرص ناسا 2 ناردن انبازح

 9ر6 يحمل م دقوا ل [ تأت غن دبو قرع اكنلازع عاتمالارمبنحا كلنانز هراغؤسألا يعد
 انسان ميد خل نمت الاعب مع محم ئسااذارألا تيمون شادزابوورشةضاررص
 ئظعلاو ون اعد ىزه ةاوصانهراسوبحم نبق )ذا نالف دب ف نذ ذيل ابو رك وكتس ورد ندن اروع ضو
 جاما فك راض نا يهدد دوش عريش اندنسكن د سودان يرضيك ص دور زر كيتو ]ظنح لاب ره وغصلاو |
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 لاب[ ناك مَع كرف جؤصم ضمان عع نهركبم ونعص قكلاب :اوصوعصزراكس ةوعص :ً[دد فران اثم ْ

 يللا مور تعاطف انالفا عكا اهب كيل رليممل نعم :اهصوركلاو زاب هوعصل قبو بهزغللتلاماذادونتلا تغص
 !كلماىا:الاتبعصال اهدنيجر تونادروخ ند .كدكو هوخيرعمب امآدإ,ل اؤصا) اني ووك ع يشاء سوك اعصايلا
 د نأ َمْغ درك ال :ثورّزلاب ا لجرلاىلا اّسار تلامااذإذوانلا تغصاو صح صقن ازا هان [ًيصموم لانو
 خيا ثونصو كلا قلو ناب ىلا. ةومسو ءافطسمونيلطز مق! ةونص ربو سل ملا ةرغصونمركشودم قصت
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 واش يشل اصف اطعازنبغادإلثالو ل زن كمضلا نماشوع امد اصدد اهنالانييه نززسر ل صال نمنوكنال
 انتداب تعزتاذلدلانستيواشو جد امون ذل ينز ذامشم لش ةآشم ءاج دار ؟نعأن مع نش نكودو كن زجر
 العوم ءاءاشيو مْطبساذا داس عونملاثوأشيواطلف كلاواش ا. عواوفز هس عل مومن إى[ ذود عايل اهانخ شم مز ام
 ايرنز جره ىرتب ٌوابُس قلتو عناء لانش هدبيعوبا نفس هب ئلا طع ءاشب ثهءاشمو هاب ثم سوت
 لجرلا ثيئشاومههش مل هدلو نالف يشارك دلومادلو كالجرلاشاو جر اوبس مهزكمد دعب بزعل ةوبش جناوبش
 كقلاىوشرشلا ءاتشلا وجو وسو جوم ربما ْن اتسزرملا لكلاب ءانش تعنترامل ةرْغلات شاور تمركاو تعف هرىأ

 ,اكشلاو زل امم ءان انس انشلاخاولضد مونعلا سو شل ارب ض املا نك ضوبم تيتو ثنبشيو ن وشو بوضمنيكشلاو
 مّصِعاو اماّساز ضان مَع ندكركهدداد هورنا قي هلشإ و ضك هات ولا انهو نانّصز نارابىوسْنْس
 افشل بوضعه وجب بعود نيكع ما ع نر ايولكر د نازجو ناوساو نرش نيكه ناو دوغ اش

 انبيلان انرووس ةالتئان اسامي نع نوت مان رعسرمسل اب هس ضو مفتخيوفلا ا[ ةدرخم ل: موجلل]بو
 رتبلاو لير ارد جوجل جر كلا. لاةبحص وجبس ةذ فم ريعاللدبدششلاب قسد عبتسو نزحلا اكتب نم بض دوج جنا
 نيف عم[ عع نرشنزإبد ندركراب ناد يكتم وار نهم غافلا ؛ايلاتسلظنان يزن متضف اكريجا تغب قوي ملا
 ليو داش ةرعأن وع هدربرد ندناوخوشبو ندنار لس انهم اوما تاغان اجاوب يح ات ءاجو ةوطقلا ل ةرجيل اديب
 انٌماهدحاو كركيو ثبداىا ثيزش لقب ترد دنزك فلا, !نشس هنناوخزاوايو دش اب هدركولعت بداز اضماكلاو
 27 ارم ءوحرشاوا هانم عمل اين كتسكو بواهرإبو تجردو اهتنكراعفوووبىزتتو كنتو سرت وو زيقو

 حيي زيواهجيببىامفن يشي بانلا نمو ملزم[ كان حر صقيو ديو دادضالا مومو قدخئ زود ندب خركلاب
 زهواولاد”ايناناكأسلامتجا»و تزحم ؛يلا دع ّمملا كلفشتم اذاوبز:شارلص ا فسباب:لالضفااوزشا هل بد ءوعابرعا
 يظنه لن يكتب ىرشلعن طم الالض نالذاشومر عش ادع يونس عبجنكاساداصنسا ام اذكري د اولانكرحو أيل
 .كادنارب هزيدولباذ ناروتسر يامر ىش دسار تسر اد ا. ع[ خو كتير ثس سو ىزاناغط نالغل لاطيو ىو تجرد
 ذاك مع بضنعزا ند ك سو لدالإ يك )يحوم لس هركر د ءادد ضع شب ومو ادلع يش نمل ايدو دبموك جازح زم
 مال ايوا هوتس الجاه شو ل يخدع قرش سو راظددد ادد اننريمراجوزنردن ريش دراببو

 دار ميسدكلايو نر اس ناكر. كزضيد در كلاو زينل نإ ثي نوح مساك درك سا يق شافه دحاو بجاه ا "شا
 يل طوتل كلب اوم هكر اش جياخنادضعب مضلابةاش لم مدل مؤض عود دتنامؤفلب وس عنب ار ادنمج
 دعس وكوبو البزحوزشم نريزح از تشا]جرلا ى رمش لابد صو رم ايباد ئالا صراف نييحتتجلاب اها نئب كل هتمازعاطت غانا
 امان نجد اذا شل انفو رصفر م بحاص هاطشسا نصح ا عرمصب اصْس مومن عت ينجز قناه أن ملام وصُش كيرا
 2 ككرصسر سانا ركرادرهو هجرزانرشاعددوإبو تسد ,وربان لمأربورنع تنفكازمدلجد عدد طقسازام)ادب مفراذ
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 ًأطسوزم ضقتحاذ ارض هرشاذ اوه اكد اب ساس جحش دما: هدشاود ومو ايجار كهذكارد كيجطص ار صاش ينو
 تاتو تسا اظش ءاياطشيرباطناذا كيلا ظْتو جب اظشاطعزاةراي ,مسظش ىوب بوني ووش عم جاونر وفد مان

 0 عانبا معلا اظشس  ندفكو كلاب سوداني ضو ناوقسان ان يع سان ديكذلو هسا هديب جنابك جب
 جالا عاوشلبحلاتءأجو ةداغلا عفملاعش مسوس نزف ا ءكوبعُس ةداغرؤنل مهحضيالضوموداشباوب ة مهربي 4

 ازهس تأكد منعا حمد صم عش وْعْس هو رهو 'اوعُس ذ | مار فش إل جررنمو ةشا هو ارئسْيع |ّص سفرنا
 يطا نشب لبق ى اف الان مقدام امه وزعرنعرسمللو داع ارض فلو زور نع عرفا لانو رشوكوزمإك اسم باع كيا
 اما لاوزلاندل) ناي الوازع دبس ف نلاواريضحلا ل 6 ناونشب تنسو راثلانمؤزتخا فشل ئكو مف ذو ح
 نيل اذ شال انبي ريل ثمار ياله ؤشاو رسم نمد هاذ لاب 6 كأن مع نداد جسد تيد غسددري دمار رسكل ابءافش
 لاقيوريؤشتماماتيغزع تيد ادكب تنهشاو يشن ضرك عائل ك نفسو ثلا بهو اوس نولالع
 انئواطشس ةدانف هدو ند اعسزمتفب نجرب فلاب ةوافشس نهب قهدو فلا وكلا افشا ءآَهْس ل لمجا ذا العدا هافشا

 يلازم ةشوف تلا ءاتشا والجار مضل افلا ل اوفو الام ةذكل :[ تبل ]جرلاكشسل انج دان وبو تخلو وركب
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 مسه 1
 5 قيمنا كانت ادح املا انلذاملاّقي نادئ و نام ياسو فطسو جن طمس يمس ثنوبوركزي ناسا 1 لّساوح جرم

 صخإامسو اوراوبىااوماشو مكو# ضآ نعت تيلعر تولعلثم تيعسر ثومسلاقي نرمار د ىركبو مم بسا شدو جلو لع

 ةوامبإ وغلا اميورتوعتلزااذاشر خو اسزعتدددلائيواهسودرهضاد لوى اىناوس موو الععاوصبامسورتشبتساززج عقنرا ظ

 دعم اننامس عبس قوفرلالا امس ع عاشلالوناناومففست ل !ةواهسوريداير دوضوم يجهر ميا ةوامسهلوش لع اطسازا

 .زئاك دعبل 5 رجلا زن: لمنال زجالا, بلا بهن ةراوج نوني اكد ونيل ولصالالل هددت اسد ب انعم اكزئانيرلع
 ةعنرو مودال نمس نمش ومو خس وريخصبو ءامسإ عج نال داولاءنم بهاذلاو عفر هريدقت جيوأمسا مان انتاصعنت زم

 « ١ ًاللاغص دبالعلاقهادلمو عاذجاو عزم منن مل عمجلاد فاو متنلاب مهجلاةوركلا ب لض مهمل اث لص اربد فت ىف فلتخاو
 ةنيوجلاباناامو رعت سوحالا لوتكريبمشلا ةدوضل عطه زصولل فلاالاد اب مسزملاوركلاب مدا تأذل عيدارفو عهئتلاب
 هلاتإو ا مساب كذيما علت عمو انمالا ءامالا عجورل اجلع بارعساو بونمتيومس اهمال مريب ةئت مالو كلام مذج
 ورامي درمانو مان مل بتل عىمس يشف لو عتبمساو ليزي وااو انالذ ثيمسل الرب ند ام مانو نرناوخ مانب ون دصان يمد

 : ةدانمتلا ةيحاننخا و ان الذ ,مساو باني ايما مل ايو سمان م جز ظن هل اتعب دعت له مر لومو ةبكوه) اند اكرّيم»
 به فيربد واذا فاكو نرجع ند فاش متلا, أ ذس دصللاوجزحيلاوّمساواومسو ةامدل ثمنا ايم مهل ابد ايد
 ور اطم نكح اورّسدادومتيطاراذالجرلا تين اسو لهسو رش هل هاّتسوهشر ىل هانسأو دنلب مب ىرنلب دم ابوركمب

 فاويلاريبزثلا ى دكا شماس بادنب هات ضف نصمت ثمءأي ثانونلا كا نمثل دب اذ يشن ل صادر كل
 يسمو هون يراوعاسااذاميننالن وسي مودو شالات زب اهسوزعدالا تعسو اوت زذاثلا تنس لاي عطتني لرفس
 لاط بابلا انج رو ءاولازداطتن تلعجاذا جدام ناوتس نونسلاس سس لكهزذاوإ شبان نحال امو ءايواول اوبل
 انساروعباج عويس اني نزعلل ؛واولا بلثبزب درهما مهباضااذااوتنساورتنس ع ضاومؤ !وثبلاذاء نسا نون مولا سارنم

 لمشلاو_كلاد مضل ىوثم ل كنا وسل كنع كارما اهدز جوي جلا اوس مثل زم ىزجز ايمو: وسدع مهلا نتا علو
 انهو لقوا كءاوسوةلاوسلفرب تدرثلوننو نيتزعلا نيب ايوطسود كرم ءاوسب وس ناكم كرم اوزفل ابزاوس ثسار
 ساما لف كلاثلا ترحل نعي للصدر وز ضخحالال ةرمانجريغرع هابش عا, بساوسيو ةاوساو اوس مهو نا ءاوسو :اوس
 أب اهلخ اموزكلء[يواولا تبنتناو مالا عضوم نوما اك نالرسبفامضَنالا فو يسؤ نركيناذوجعدبسوم اضةأ وس ناذ
 ٌكيالارلاذمىوانيالو َلفنعاو ةكزبا دال تيوسال ايل فعاد طتسا | ىوساهانيذا مدرس بس اوت! لروسيا
 امزيب تمضو ةاوسرطدل ةيوسعام دل دنع اعل وتسان ريوس اهم ن كرب اربو تسارردوند ل داميال ل يواسيالك ضيا
 لاو تيؤسءلاههسبتسواسو رقت اهلرتبا حميم لع وتساو جاجوع ل« ىوتسال اد ووتسهليولخلا ةوس] جدو زيوتسلاب
 ثيرصتىانالف ىوس توصقوربابش يامل ى وتسا ع رهظور يلع وتساو يلع ىوتسا جاع, بع ىوتساهرصت كل ءامدلاملا
 ريوسانيش ويد اندالوامل نوكاصذ وسما انو ةعصا نيكل دو جاراوسزش تتوحوزتع راك هوغو ماثيو شح اك وس
 ُيعلاتانبو هزيدةرانسسدبل مان ةطلا وس مج ىوتس كضرالا جووذول مرو واوكلهاددانشاذا ثبردلاؤ وطالع
 كب سراند راند منيفكو هز اخورفصوتنانووهييرطلا ين هه مهيار شذ و مدام نوضيسانلاو يكل
 الاثل اازيلعل ايو ناومهسو هام وني نعانجمل اب ؟رضكأ نعم تلفضو أل دول دل ثم ءانوس ىنزنو مادام جلاد
 هي. 0 شل ئاناوعاماوهساطمقتسالا و قشعلا و اهأسملا هزميح طع تلبحاذااوهسةلرلا تلم ريا غليتالد الكود
 حا هرب رسولا ةريسم اضاسالذ اغناكنيئصوب انءاداهىعؤمن ١ذ'جانختال كنا ءانعمناوهسونبنيسولاَنا] كل اف و
 نافزارسارثكو مو هساروسؤ عل اطول! اف الوزن مج وتس. ابل اود اول ازجضوع يلو جنم ابسز اكرتشكوب
 دلك هووحوساخوانمه زد اقيسالمفوفو نابايبو براي د امج فلم نيد سم ورعش د دع كفي رف و زغلاغ
 رو ةراذ امير عتمن رجل نامجورط تال د رجلا مسالا اءامإ مط َناّيس,تيشنوربارتأ سه ءانعم د ىءوا جئت
 اف اروع لجطجةرارب موباعبسالا حاسمة وب تبرالا رعثبربقلا يما احر شنب ول نه عمة زعم نالَوب مالا
 عم المحن كوحاوس ونا لثمالو ادوحا اممبمالو كالونكعترلاد كيا عزم ثمالوا كبح امتسمالو مونعلاَنْضالوتض

 ١ اإل ةرازانمهص انناف ادعانرّننا نا اهسالو مكانالذنال اًممزرضمالا ل نلم نوح لوخاوث ارتب لت عووه هرضتوودلا ٠
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 اجي



 ىمير

 (نىتس

 مس نق /-

 وعض دعب اقراك اي تاءارلا كح نمثل اعوام لسا بوهج ل ادار د يك يفرك رسسو ن دونم ىف دم قلك
 طر اهنرإإ ياليل جال بركشلزا ةراي ءارل | مينو عملا موس جدل نسا نمهجي زبك ب وشل ومعلم
 '*مسدلسدنع يرو نكاح نع ئئضا لان عال دولاب عيدل ادع ثهسورئبملا لردع يرسد بولا ثورسو
 مطسوو مهل بوبلك ة مس ةهرس تاذ ةّورسعزمدااهيئزخل رسو عزمالااهلصاو ةدودوبو نوكلأم لدا ةدارجلاو جي سدزجْنب
 نارك نجر فلا درملاب رس طسورامهلا ة)س باوجلا فن بث دل نيل ثاورس :ًاض لاو جل ثيرهلذو تاور جاو
 رخاويرانخاىأن الف ىنبب ثوملا هزت اورلامة.سوولبا نسى د دنبس و كوزشو مهر تديزكرب اليسا دنذ أس ناكر
 !لرلس ميردس طعم تنس أو بدرس كأن غن ندر ب ىرسصّتغلاب قسودر مانو جوراوس بسرباو نوبسربر انس
 ؟ةدبعن يساىدلا ناس سيل زهرب ساو ]سال ابو اعبجاماينإلعلا اح وزاجالهاتخل نئاالابو رض مسا يزهرتشلاب
 ؛ةالاو ىزجي زجزا تشكر ورككلابربإرمالبل عدابلاوادارس ١ كيرم لاتباكد يك رك لال نركما ميرنا ناكناد
 ايان ملاح يلا تيؤب بعل سو عملا هبا نزال آبل اذه عئج نارداسلا هلم رو صمومر ]هلا عرس
 كبد وطس نيعائساد نرحل اهباك ويلاب نب ساوالو ز مجلي لا فاضموم لاهي ىدر مان يإ سار رهو مرسس عج
 نوت دركل جو ضرك حجو با"ن دس اجو ا ماكس ن دآم يرو دو دك نيرا خخ با معادن حرك ان عيددد

 كب كيزادبا نوربب ناس نايمزا وس /بليركم |ط اسمر طءوط) غلاو ج ثاوطسر كب ةوطسرباطسرل ابد زم
 ”ثونديود ىجس مصحف بند عربى ذلادبل ابو ل يح او بو عوطي هلا طا سو ةتنهئدود ماكبسأو ىركبد
 ةالمؤ كلدل ان اباثكو دكت وكرر اكركاو نانس جابر جازت اسامه ع نننركم يو جازحم ندكواكو كو ندرك
 لاقي لثماوعسوعسل يللا ددضم ايي بذا تع ابكر كل ابوعس دوجماو مزكلا ب عاملا ةدحاو ةامسصجذاعسةدّسلا
 دوج ابيزا داب ميارياعس مىئسواذ | ىلاولا ا موهسل اهب نكي و ىزاي كلا مياهسريفتلغاذار عساك د اناس
 0 ةصاخ اناا ةاعاملانوكيورمإبنالو ءاسورزماو مين لابو نمد دبعلاث عت سا وى دازإةهخبش اكمنداد

 باق اثيبن دس ىو يو رنيضخا ةاقس اخو ءايكر ا صقل اهسر او تعنرؤس ان عع ندربار ل اذدأب نتسس
 افيزيفر باث وفس مير سا اوفسز لبى زعل آلا تصان طخ سا عيل اقيال و وركبسز تسافس لندن ثخم فس ارز
 تابزن شون إب لاب ناوع 0 هب ويك مج تاويبس مه وع
 دؤح حب زاخر ثم .بطو ؤاسا تاثيساربقسا باريش ك شمل اودكلاب تس منام ةانانسركم
 دادينادؤجبإر ثيساوانالد ثتهس اهم م كأن عع تنمكل ل [يطسو نداد با(ئهسؤّصاخ ب اكسو زَصاخْ رعود
 ممالاوضراوسسا تيس وتفصل ابو مضلاب اسس مالاو داه جرا ءاساو ثنا هلا ءائئسو دكت ل اتسم
 ةراويصسوهريدساّلا تالذدع َجربقسا ظالرز باليعف ظعزقس جو اوس دز وج ياس جريس كا يهبل
 ثيإ عوطسزءانحال بلان حام حمل ب ضر ب انتسافنا سافر قوس الملا ورب اسود دامس ف ماو انعس ل جز نب امزحو
 كلطراوزرركلاب غسنددزحب!تلإلسكلايو ندروبائىاجرئغلاب ذا ددؤحب | نار ابزاركذ شد نكركلابىذيى با
 مت وكت يينع بيع ءاطسا جوبقسا كنمداذس ملاهي با غرو ست سوفئز مصاري عيجاع غشس اوني قسم نم
 ارركرك اند ىولطد كرب تجرد ندركديعتورافيؤ اذاسم كءاطسا دعك ناك اذهسو يكل درس نداد ب٠
 هر اوثسزداهبو كلاب ياس ذعمب اهب تيعسو م هزملا ف تتيفسساو هاجزا ند يكب و قدساوجب | انسان وزنا روح

 يطور دسبخامومضلانلُس قلص منم يرشد لما ناكىنلا عاوضلاوعدرجالعد فريال عج رود نم
 دع نوكينإ] جيو ةدحاوبرل عمسا مل حالا ل اذ لعد ئندو ىولس منع تلسو ثولس لافي مقا كو ضأن عع
 ناو دياز هدكو جز ىردردكث سدي قل ابوس عر و كا زيعلان م ةوطس ف ولابد ولف دلك ءآوسزنادحو
 اه سالم نداد د انؤبو ىرنسز جلت ثسانل همن او دشن النار كشر وطسركلا ءايلسيث فان دتناوحةلدإن ى يداي
 لشلانف لافيو ىلس هبا نكي ناو بعجمان كلج هيو مونلا عضد ثم اف وئان حرز الس نبك دبور نم تغو
 كلام دو ماا نجل اورنم إلا ل اندر السا معلا نيكس علب لاني الحلا تبصذ اذ لبلادنا عطا

 انباركورادوونعبوبانا مانرطلاب ناول وضاق شاعلا,عذيجرطملا ران هيلجتساذا ن ولون اناك ةزرملايزناولس
 َض



 مسا
 ٠ هك ز غاتيواانزدو ةانإزه لت ةامادة دشيراماوضقن ركلارونضلايرينزل وم مل قو هد امزعغرجدب كلا نايك |
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 رتب رميا

 0 ثوزءاواهراعمداهراشم ثيز انرعبالا ترن تر اقر كأن عهيتضتجورعجؤلا تبوز جاراوز رلوجيبو نك ظ
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 جدن روف ىوزو حلا ددق واشف ءوموكمان قرص كلاب راو نعل املاىدو دكمارد كنذ !رنعب ءنبعزوبام
 ” 2 مودا 2 لاف نلالادج ذاسألا بكب الو رصتو ديب يم ثئوحز افرح واز در, ثم وكرش كر كك زبك ب هربزا زر يزد زرت
 _ هنمل امين دا« تلد دزن ماكو يدر هدركوتس تثي ف ازوز ىازلاب ها هباهبزمى از مامز شم كتالوج تياثزبديز
 اذالاِج ايزح ةروع نر كك نرو خرتسو درز ى امزح هد وعز اها ه اعل مل ارّوْملاب وهر ندنارو ىزوزصرلاىذوز

 ؟هريو كنيج ول اهز لاقب بوحهدنب ا مرابب دول ؛امزا وهذ للا اهزوومزلار يضر هلمزعلانف ةمصلاوق لاتيه
 كيور اب هرب ورز زهاذا هاطزتلا جيلا ثمزاولة اهدورقالتلالابانهدمعفر لكُل بالا اهز لامار ىزجب إس

 داب دشابجو غئردو مط اراك منالّئعمنشادر زوز اسكر دروز اد ان درو هاه دزاو هاهز لاب نساء لهسو

 درو دزارالوهيوهيزموني ل مرلا هذ اب ندركد ان رركو منان عع نداز كيدز شم ندرك انضواد تحد
 . كنلاتقفيورالايزيعم ل برلاوقز مليم ثم)عاضل ا معب ناكن اورج لوعفللا لبس لعاألا كلم نوّملكتال رحاب علدو
 عل ضو سز فبل ند ومكم أل بالا نوكبال باغلإرهاورلعان دول خ لكن ومال كر هٌريل نقرب ىورما اذ رف اشساو
 كرال اكاذ اة هان دال و هيل ض نم بسال الون نمازهوملو ءاهذا ا م |ودرنموربكت م اوهزومزيهز ىزحا

 ىدهر ديرو هناي اكباجورطامددؤبو ب واس ٌن ل إل صح ةامهرن هل ذامءاهن ملاثبورضملا
 اننا[ كات عن درك دربه الس ىعبصرنم بولطم هءاسزعمب هاسو مادي هل ذاسود تاارنم .لاقب ىزجرشسك

 نو مي طابو زجنارّيبي ها اهرتشلاا ملينا ذا مافن درب يهب كرس وارق ن وعم ندر ل دورلغم
 اكساوؤلمجن ايما اهدنيؤزتصر اس ىداياوايسوربا اوهذل ابو هساد بس ل اهب ندي ا دركرودو ندركبينزعبو ه درب
 كي كلاب :ءابسا نوح اعاد 'امدلا بلس جلوس سابك رنبسوكو جانو مجدناربا نه جير كر هش دملاب ايبا
 يوحي معضلانمتنزسا انس ئلذلا ثانساوميبدس ل ثم بلا هس اوران دعب ب ؤلا سؤ زعل اشس
 ركاب اجاس مرطد جالا لا, نمو نكست م رهل سا ذا بلل او يراود ضأن ٌعْعندْس مادو ندفركم ادا منوم
 كنب نانا جابو جاطس بس شلك اعسو ناروصقم ناهوتسم امر ىكب ذا ورب |[ ارهدر/ن داوي ين
 لخرلاوهساوهاكن | ادن ر وحج اس تضدروجاز | )سعد وبنز .عوه اكو عرصاركب ةواطسرم|نرههدملاورككلاب باكل ايس ن ٠
 62و وام نح معمم ىا تسوس ارتلا ثوعسو ثنى ا باعنمزع ذاع أملا امو اناا النعت رك
 أقم دعب اجل ابي درى ا تجر اكلا نيوعبو مدب لج ؤس نرجو اتجه زمزالا جر نعن بطلا ثوحسرو تاغل تل
 اذ معو زعاوجءاس واس هنو نينهالبب ذاطمهرنراب كع نارا جاسراوخرابب رن ضبناوعس الجر
 نو ريرت ند! ن ديسازوزموعس ميني عغن دش جزياوجورنكر اذإن عرضت ثنا زحزان دن امزاب وأ كو امض
 8 ,قباناكمانفلمجا لا كران يسار اًهرو تاك علم ضمه نادك دنا اوزنكا اهندرو 1

 . ابو اطيرعراو عنى اج ىواطم ناكم اعلن لكي هس نالذو مع نم سومر حس مب زعسنمل اذ عز ث وزي
 ترفاثنا تدملائب ىزعند 0
 8 داوس ئزبو اهبٍسؤناو اهلجدو د سنا امل اند ءضأن عروس ن داني خذ ماكو هثملاد اعتب سو
 ا عودسإ ماجر اند بيىَزب ةارسزب روع رميربدو ميدس مر هويوخجى ا نالف و دس
 +ةممسسساو بلا ْبرّسال اب ناب ءآرس| شرا جس اذا كل دو ومج 5س مالا ساد رش انه, دس بو
 طاع لؤيرتشانكل مو مضلاب كسل ل نيب قش اكل مهو مذكسع ان ذرب مل ن ا لدبص كل لي دس اذ ليلا ثبلطل اً
 ”قرتماكرابنييلاعشل با مْس جيس داس هيو داس هاله هاذضو صياني اضم كسبنا ناضالا بتحب
 5 ضان معة درج ءافموعجو مدى مارج يجو هوكراز زد هاد بازازردنلب اجيد كب ةهرسم شرم
 ىّرْش امم مغ درس ىرس ةداس جنا رسربرسا ددزج عوج ضيا نيربم عما ءجنما ونس جول مسدنم كغم رسل ككأ

 م رخل م
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 ريمان ةلارشنلام بهدا وزن رلاذ براو ان النو غراو وزاد اوبددم او غلاب هوك ل منصو رص ى ا كاةهاونر
 رهظوع ءاقلاو | مسزنعدامداترنعطل اشو تتلو كين مجلات يمدا نتضالنا دارا ءايرلاكيِلع ف امانا هه آه
 مار اول ثر ماؤه روسييعإيو ددكن اكيرتكلاب ذاب برالا بيرل ثم لام انكم بيد اكشةتمر هارب أك هاد
 رداكيارابزحئانرال ابو تمانراء نضمن عمد كيتسوبب *ؤهر ةولضا ل يالمد باجالن ئب ارم لإ عد
 للود اب ءانر كيور ل جدو اهيلعرظنلا ارا الو ضجولع القرون نال لام ةنكاسؤ اد نإ لملف راع هانؤد
 1 نن مانو هدايهوكربدبرشنئاوملاب مور ) ميللانمذباك يزن نبا هطؤمو ديرك ددركى زج صقل اوؤلابندذاوا

 طفسنزالاداد :!يلازعل ديرو تمار باريسنانر فز مان ٌميائىدن ماطر يباذهو ككل ض | طه عراد جئوارا
 ع اهوكرافص تااكن او مبقتن م ىومنو تشم نمو يس كلومك مالا عمجوم :ابلاو امماتس اكاذ لعفؤ ولولا نول ه بام لو
 هع ىبىيلاواولا كلر ثبو ماللا مضوماواو ميلا ب تككتاللا قر تاكل اما ابد تناكول و رار !نح م/مال اين اهيلصا
 اءؤابوراكر رشيد ناد جاع يور ىجوكمان عيان اير وريغدان ايرون نمط نر ابر لاني شوج ووباًبرلضإلا دع
 597 تيودور بلا طعشمرش هاجر لعلب دررنمل اهب عر يع راقن ير سرب أ نابركذر !نسّرماو كلاب نود
 معن رش )يس نيل وكلا نئددو ككلاوز . كر دأملا نوبت نبعد تصفاب مكسر نب نم هيو مام اب مشبا اذا

 مود نمثل اوك[ ىف واروت م وأن مهى كر اوشو نع نكر ركل ايريادر زعمب تيوزبو ثسومراو نور اك

 زورو كك ءاورا ن دبا درك ب اسوار ركن شا دشن تباددب جوز املا ما تنيفساز ١ اير مورا مولا ثيورد ةاور

 دل ةفلاب واود ءآمةراعنسولإ ٍلعطءاعل ا دنع نادر شدو نكرازتش دوار معربا زراكرد نور د رن اورج ىذ هاما شه
 نمل اورككلاب من انموكور هؤهورغل الث زاهلارشلل 'بوا لحدود ادب هرملا در غلاب هاعررصطلاورككأ ا,ككئ در آيد بذع
 قيراو ءاذننطانيوالبج ا ىيراداتودإيذس ترديد انبو ضنراب حك رزبرياورعشد 6 تحد باز ايم ككل بر نبع
 انكامواوهر ولا زاد سرلوفرنمد وأن عَعلشر مز د نتضر هداثكو ابد صن ايم_وهضر تلئلطد كرذعاجرلاصاغم
 ران يرحلاؤ ورطع نابم هارد دادشهلاربوجو تيدهرنلى اج ةوهُر وهز كركلاوملايدو نار عؤنو جيف خاف نرورنيهرلع
 م اهطو كتصراطتم مارئمد اازاباّسلاو ماعطلامإ نص ةراو جافد ,وهرالو دال ضنمالقيرطالو ءانفو زعم ن اوصف

 قيجئفلاو وطلاب مرو خلد نيمذ :اهرؤكس هلوعل اهردرذإب نكاس كل دايزنسم اي فراغا ك ضيع ناو ماها مارد نهاد

 ولو انمدنادؤغلا تبذل ايرث ادراك وغندكداب دينو ءآزل [صف ردلا بوضجوواهر جذمذا
 دم عسوطاشدو ىكدز ب انش ماسر تيل اكب هدددربسرص يي كاذمو هراازسلا غل سن ملاو جزر ضل

 كيرلس اههضادن ضيكع مايالاججت نيكل ابر اكن نادى زبر يحين جوازا ل دز ىراكو رسول رانف و لوضا
 ىجز عرلاو ل يلق كل ةايزمعاضيبانجو شرا وفرنم توم ةاجزم كنا يزبج جزم ندعو ءاجإب ب تنفكا ا ذكب تيجيزفو زم
 يانالن نيالا اذييجذانالفل اسر اكوادرو جاخن رماد ركع اسابّلاو وقلب اجر ؤوس هلا زهرل وجت ةبلاو باتل
 اوك دوكنتخابدوكو دز .كض طغى جزؤح ك حت اطبدوجزب 1 ءاطعلاهيورنجض ذاق نشا

 ام

 ساق مي لا

 00 ئازدردعى
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 ىحزت

 لو
 0 <« | :«ل كلا , 7

 دس لود لاو هدزاو يق ادجال اقب دنيوكؤب مار نباو قنادنازوكءلاذرركلاب ذادزمةنماآن معلا مردن ا" <

 ”اوبالاذو نصب لع ثيدزت د رلم ثيذز رن لاق كآن عن دركي عو بانعد غنككلاب خيار لاخبار مومو عيب

 ةنوزاومب كرش اذار و تيدذ ا اب ندهكب صتقنو ندون: كر يراوح ارز! ل غر لع كبوانمم تعال ك1 ناننالا لع ىرازلا

 لاسنالا عيسنان: سور هيسداجزط ارماني ىدص اون مطل جداالنزمدابندجد د نحب ناو زيمحعا ٠ ىف
 نييضلاودلابذ ةنكر زم مغر درك ناب فز ىقزماوءدداد ىزيجبباوبزيشادربو غمر يشادربل ابد ع

 نومباؤب اكهيال لوبدل اود غلوزلا زمنه ومر لثم اهو انيردبعىاؤيضلابم تمد تان ع اس كو 6
 وتوم ِكيَّيلاثحاص اذ

 4 3 و 2 5 000 . 6 . 1 7 0 5

 شمنلا كر ميزهطتو ا ميكرو شلح تفرك كدا ةوكدداددؤحن دتسو ندرك أ, ولام نداد وكرت يكد 0-7

 كيا زمر اقي كركر ندركسو نما نالد ا يا مل

 امان عىصنم ان نذكر نيتمجوكزرنمدرصملاو كاز هالع ن نب الاوك ةد إو الغل كلر كرنال

 ئاجن اذو ندرك وان نرن دورمذاودان ىصئمزا تبدى ؤنر ( أن عغندم| مج مارح زاير خي هادنع د ودم
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 قح مان عم ندب دن كك ةانيرودوشؤحفلا ركاب ماوبشم لزاما بو وح جدد دزحن اكنالس امر
 "ب راضرلاممالاولصالإ يع يشمو دوني تبن داوئبلا تير لاقمو توضز ل صاو منعدم يمر لا هبزخ هس ركل ب
 لان نال يضره نا ةيضار :تيعراولا نمل ذ عيمجو نايضدو نايمج جولاو ياواهرلا )شنو ناو ناوضر ناكل عو

 :امشوا مي! نعيدرب تضر وعم غيل تنصر و |بحاس د تيئصر لابو لاب تدضر لاقي الولع انميرول امام, :ثيعم ثيطر
 ةنرلماذامضلابءوضرار وسرت نالثف "دارو اشراف متبنوتساو دمجد جب تيطر ا ذإت بضرو نورك وشو حريز
 نر المجر نملمذو جر نم عن اوحو لكب ةاطناك ير ن انهر دز جرد 1 ل ىوب بوضع ءوضررنب دب شوك وضر
 نايل انا, تيب انإ كي فات ع لد اهرحاو ف ث انلا:ؤوحنر صياد جرم مبداورفنوب غوبدبواطونام مبدا

 نإ جفا عد جااقرا هايكو ضلع ككلا» كرم ككل ايطار وضويربطاب زال اذ ضدالاتلراواهبلعمسالئبوا
 هكا حو هاك ايعراضاعرالبالاتيعددىتنداد زعل بل ا عدد موبار ارنمل اعبر مْعَمس اد مْثِحو ندي. ارجو

 .ضائل شم ةرملاو كك ابءامرو نايعردذ اعرىد. متلو هلنراد هاكر هرشنإ جعار نادعتل اكو عمل ئلاؤر ن دبر جد

 امنت للك, تعز لسدل اذوب ارا لكي عري نالفو ءاميرلا هد صب وحس مل د ءابجو عد اجو ناتو باسو ةاتك
 نيدو نمشاد جو ايام ةزنكارج م وند هركامركن زدت يعلو مضلاب واعر رلثورككلابر يأمر ىلالاةبعددبجب كلامه ةدشم ءايلاو
 الع نونا اًمعار رعب يضخالا )ذ انءاراولوفسال مل وف نم كب نسا رسوكو روس ندركاج هاب ام وكو حنتشاو هاكمو
 ايارلكلر ريا د هه دتن بل نلإ عزيز عز شمل جو قت اوح نشل د ءاكم انيزعسا ةنوطرلان دوم ولو الل ف اكرم لوعلا
 وغانا اكو يل ويل لابو مدرع اعميعر ماو عاد نر جدبلع ثببرمل اهب نشا د ءاكريك ثم حوربد ناد تيعرس يو
 يور مطلاو ضلابابعر ريَسلانعووعدادند ةوعراا سحر هله لا لثم .اوعرا ضأن عمري ندانسإاذ كلو لاب

 اريزناناهل تنبإ ىامشاملاهدا عرار ابوح اذامبط تيرا نبى كرب ندوثنحب اع داوف وتو اي لشممتس رمال فلا
 وار كفكويزعزابدانساهئاموب قكتما دة مات حزم ندرك ابدملادةنلاب ءأ ترم دبل ثعسا داومتدنياو
 كنكت ذل لث ةوهر ةوعردتف انساني اندننو ىتذ مابا تضم اةيد ءانعتز عصفت اذا خرم مالكم اوت منموربش
 نيئيرس ءاند اركي كلاب ةافرم يار كعل العد داون كل بد ايلا عممضل ابيواغرو نيم باغر ككد جرس
 هنزعراو توسلاو 'ءاقيرل نيكو ال وعف وطيران عريعويريوارعا بمشب نار هظب:ًاغندا اور يس لا فو ندرؤح
 هتبناوانهّمدتو ال االوإ اًسالَىاإةعاراكو زان لامو انه دعاور اديه رجا لك غر كاوعارد ءاترل| لع رنلجما

 ة انام يعزل نمدتكس كلبجرلا ثؤهدو ةزملا هنينلتلاب هود ب ثلا ثؤفر زف انالو ةاشطحج م كإ غر االو ىقثااف
 نافكاغدنب ادييزم جول اعد نيبلاو ؛كرلايرنمىرادز نيو ن دشن انتيحرب و قفركر يشكو ملاهةيفلاب قد ىرادزانس
 اهزعبتإ كلاب ناب هزي ايهملابةايرمر لم اثنا انقرو اجرا تجد لاقي مناك مع نابدزيرب ندمار فر

 لاق ركةدؤن كير ردد جرد ةجردرضداملعلاة قايد مرا ذو املك لعؤ وم يجزعفي عضومازم ف اذ ةفنمو
 دز مانريقُذو تامومو اند 2 فزد بضل ا منم لوم يؤذ نوضا مظل ابمّضر قيمت امددقبد عصا هزصإىاكعلط لع نر
 هاكر عضومذ الإ. كو مضل بق: تايدرلاربقن بهار عومودنا هدوب ماننباربركقانزب بوضيو درم مان ثائقرلارمذ
 قمالإللضاور اب دال انف بضي ةوكدسؤملا تراسل ثمود جت اوكر اكد باك شم زو درزحب ا 'ةروك ة وكر جاباكت كد
 ًرلظن دركراوتساو ندرو الصب وروئسرب ن دوزفاربدايوكو كجوكز ومحد 1 ذرب وحوكر عضومدللا وكلاب كر
 ”هطيكرال اني نتفركءانيزاكرا سلا نال لع ثوكر ل اهب ندامئوكرب هاكو ضاع اىجوب ة ضب ثوكر نمل كب ن دشإب دود
 لوعمواازكدع ٍتنرمانإ) انو نداهن كربه اكور كسل ندركهداماورخاسو اذكىلا كذا نسلم نداد ثامههو ندر جانو
 كوكب مباهر نتحادنإرتدد يرام ىدب نمل ثبمدل اذب مكن حعدحا دنا هه لوحه نا كعلاج امو
 مالو تيمراد نينا لتمر ل اقي نرش نوف وانك ثمر انالو هلع ثيمددرسوئلانعئسمدل اهب ثككسلانباسلا#

 بيزم اد ميجا شاوسنم ولا ةديرشش طا يلع ريا لاومدحل ىلا اتسح ا نومرب نيلاو ملون شح قب نداد
 يوان لاقي عرصتسلا يراد خر انجح حررها وص | ف هضازنالا هزت كجزحاذاىىزنادبحزجل ابو ميتس اومصرا عجل اد
 ليوا ل ةىيرجملااوراصومانيير مؤبب تءاكد انما وان يتداوا ءامدو ةامإ د سيمادو هاوس ءمملاو ةدمبولل بانل ف
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 ايا دامو ةريرجلا نا ثيرملا ةودارضذلار مومو ندركت عنو ة جرب ايدو ةولخجو ا ةيور يتلا مويبالعلا مدر اذاممذ
 جناَءلصاغموواذددد مشو ندركهراثبإج دىزبادى مزج رشكو تسارابب هاعطدرإادا غو ناريس د هنن ا
 دايلو تيل ثان: لاف عي قزملابدرل قد دل فدو ٌييازيؤيدورنبد كام كأن ععننجركو نيد دانس هدر هرم
 كيو تزهزكاتن افلالادعب عمو ا ذاذأبلاّن الر نوم« شام هوغو بأخر ىف ةداقر ذلداو ةوثاحلانوم ناو ثعلب ولا الحم لا
 قيس نتشأ دريمارملاب اجر وجر ةباورىورإلثمإب امر راو ثركد اذااثيرصرنعتشروانههشس ا امورباعسو ةءامسو لولا

 الون ربو عارالاتيجراويولا ئواجيرألا كلبا ام كك ةدابير هتماذظ عنيه نال ار اودع نوجيزنال كل امو لوم مآ ف مْ“
 ٌءاَجر الد: 2 ىلامل اًنيرّساحدبمإ د يجر نشأ درا داير وجزر يجتيز هالي و زهط اب هتجارالن وجم نحو ملوح فو
 ءاعنا كلاهما ذ عطعل ناوجلا يهل اسورناركود ناوجرزبلا تبحر |منموأجو نجا كو ءاجزن ابك لادا دوج ام

 ونكت ياَوخردو عمن تسا ير زيت نب ناوجر اليوزر م اهجاش ان اذار اذلا تجيراو هئاجر| طكلملاو ملص هناك
 ءاعراو جدال انو تيؤهوبو ناكر ارهوايساكنررصتلاب حرم ىوب بونم دلوجرا ناوغعرا برعم رشم عسا
 ما نيدبسو مزعل زبو نان هودوكدنلبنيمذوملمعاو ناءاطعو اله جناو نار مرو اندل ف قمن لو عججاذ ذك
 دج اهرارنس اعلا جددامؤموحب را جرو اههززينعزفتتو هك قتشاللازطيضلاو دن د كرب دو فوض اب كنا شو ذل
 ةزعيوسهضلاب كلاب وجبر تشرركلاو فلاب ىجرم ثرادلسا اذان مني دوحت تبل ثحيو نيكد اذا انيوحدووتولا
 ننازكوزن هدرب اجرا )سا سمدلهس هوحبرسزو ضيا[ «ميضبو 6قآ كمَعندش ثس قفل اب ةواخردملاو علب اجرسكلاب

 لا خزام امنيه نيه وزفو ندشدسس ؛اجتن سا اهالصمجتسا اذار اننا تخداو لسا اذاو نيبو سلا ثضيدال ان
 ميا ءاجرا نمر كك نرد ىحاث نادشابو هدوبن وجدو ةخادنا هزه ريخرا هذهل ايدو سوك شن كيو كنه زو ذعب
 0: مضل بر اجر اناعساو ىال ابل نشد لج وداخبال يكره ناناد خارج زبخو هاير سزهنمو د|رم نديودز عون
 بل اسمن لش نوزدوزحو بسا ندبو هز ارت نابكد ى دهم هداه انلعجدل ءاطروماب ىرخج جيرلادل ينم مترلوق
 لافب نمو نتخاقدا كنب كلاب ئيرع م كأ تكتعاد زج يكسو ننف وكول ثي يراد ثدز لزب جلع ثم زد نم

 رذانلاقيعزبولصلاغردانلا اهيربشتو نادر هدنض بم]كؤثل اذو ةابرملاككو بهرحلاىدإم مهو برخلا ورايا عاجل
 دوكويجيىايكبو ناخادنأ نسما ىدر عىداو ناناب كب وجي حرير لاو مضلابّى همجئدد عز ءادراذرم
 تالرلبحنمدوهنداربمو طساذ اود زر زش اة ودرل اهي لمى دن مكان عع موكزا نر افاد وزدو هارد ند انفاو
 رانوو نوككن أ انلولخيالف دررم مسا لكون ناواهرناةادر سوير ئاو ككل ابءادر بهذ زب اهلى در نيائددا امل اهب

 رن ازفسل رفا تلاد بش ماو نااظخو ناحل اغب تبلت اموال معتدل ككو ذا لصا
 لئاا تلذن اان لالشسو حاور بج ذهل (رحو ء ابل: طط موا: ادع ثانكس ايواواو نيتبل تنم نوكمدااماو
 آ/؛ايلعوناءادرد ناد [رحونا ءامكل افيو زوما اهلاعلعتكروا ناوابرجو ناو الهو ناءاروناواكل هنو تنبأنلا

 ميز شب هر وزد مرلا و مجومرم 9 اقبل وزطبكرلاورنيرككل اريد ملثم: ثا تركيب ادد ىدت دوجاوهر للمال لع
 ٌئصقل ابئدر هأراد مع ميا هادارو بولئموسوشدواردل انالف ثيدارو ةراج اب ثبم اراؤا ذاد]مموملا نعتسد ارو

 ىزوزفانو قلدنا هرشنفالرذ اذ مهاو د در ةزملو ك لاهو ار صر يجد مم امرا قا و مَع ن رثك اهو اله
 قل تبددال اهبوكب نتمني ءأ زر ا ذولا ىؤملاو هطبنتخاساو ند ءالوراؤ ءادرإكْو عع د جاياذد هطزبء دام
 ا؟ن.ناماجربو ضأن عن دشيراوتسادى أجرب ن دانيا اهضخبوادَّوثمنفلاو مفلابَوُسد وسر رمل ناليلاد نزلن لا
 اهسرواهنرجةمامب ٌشرلومو ثاسار ابحو تشى اب ولل مهاذنا ثسر لاير جرد طك داس باواجربو بجيرد
 الاس دكر دزشرددكورهوربشنإ ع و ةوسجو بكرا ينجنتككز عد ركود نايمنبركللصاو مجال كف يمن
 كلذ لول ل ضلا اسر ابر ريسارامدساو كمي اههكل ابيل زمسادد ثم ار غل هسا اعلا كملاو شكرك كلاب
 اكن هراب مضلا و ككلاب ةوشر جدبشير اولد نسددملا عركلاب ءاشسمماهزحزارغيفم نونا كيزنايسز زي لابو اهلعاضاذا
 ناو نوير, اسرارد امزا هلك يجرد كم» :-اوحهدايإ ةءاسانينركمر !يناترا# ضان ٌمعنداد هرابوُسَر جب

 رايسرال بمس ناصعاثدئمااذا]ظنحاهساو: .ةاووإ ثيسارو مكان مكون !ئيشز.ل ابدت بولورىنسدو
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 ١ 1 مث ياو

 بعل ثمة رد طحن مزح مركد بسوار كاضيراد ءاكداب شاد رب: لماككي لورض فول جوا يلولا زم كذو ايبر سور ككادرذ
 نوم رد ْجقاحاقلا :ارذاز نحل اوسانلا عراد ما ية تسول !بددراعرد هدر عريمعو بإزلا ميرلا ثرذ لان مك

 نِرّس ثحردمب اببوزبو رشم ن رشم هاوخنثكد ار نسا هانا كارب | رهظنع هارذ انرنعطل انو مثح رتب كشاو

 الن اك كاذندركد ايربدارد زج شاهر داردؤح سحر دوتسو نمزحن دركد إبر بر درس يل ابرتطص عزم نورك هاننو

 فيا ةقوكردكلا 4 مدا رجس ميا داب دفنا نائنامو از نتبسوك م ركويرلا زنا يلو
 لس. يانا نعاس ليف اككرنسوجوا رهجرس اوال نرسزاركود ناذر نيزعو عاهل ادد واود رلصاد نذر

 هاك نررعو (تاوومكمو لما كددنل اهيرطاخ عرتذلاب وأكد هته نعام ماذإ ود ذهزعفيننالن'اليو
 رهن وص: اكد ررارعلاط'اهو ناه لا ماللاو تنال اهزنجربلال ز زرعم بانا تير صوريغ لاب ءاك ءاكزل اربادلا عل لاق
 رجم هوب ىدسدش د كب لاسر ابيزا نابسإ كاذم مومن دمار لج رضا ن دركويو قتخيؤاربد | مدنبسوكن وبربولي
 و تارك ريق ناوكو نويعلا لع تيك إل ايي قش كرب نإ دو منهدصنم كدا م نصا ىعحْوَسا شيول اباكد لد ثاككذملا
 الين ان كي لول يقلل اهم جوبنمرد ناجؤ لب داب مامذ نفر دامب أبل ئ ! مهن وزدنا دوُيزت وبشار
 ساو, :: نائل انك يذشذ لاث اموكوب ن دركؤؤحانو مم ن عه نان ثس نايم فزنل ني كعلابو[ أك حق جوبام
 نذل جلركملإر عكا وع نيمزمضلاب و كل عقيرامهل كلوب ذامنالنز عزمي ايو ةذطاورتعتن مل الخ دنعان
 لاك نيلومنمىلا قس نتنادر لوعطوىلا ةعتس يندب دووم لل للص لبذل اواو نهشش ىواذ
 نينو ناني مجال غطت ف دو جمان اوءلنا لد هلنببو لدم تدب دخأد كر عادل نم ارورلع كام اع ءازو هرصب اميل هكر
 امنيا هبزمذ الا انحا ايد ممالك رترثكل لظلم قرم اوك 3و اباررشفلا ذىأد لائم هوسديبلنمثطد ربان
 لاسم نزملانمو :راطصالا نسرالاو كنيئرلو ثيرا كئباراو ثياراؤيو ثعم لهو ثيار له اب ميار فالي م ضان: اجار
 نمل كلاب طري رمد وضاعت ظعاذا ذانلا تأداؤرب دئلاججإ_ لفض اومو هايد اعملباوإلصاو هرمي
 راض مضعإب ابر هل نر زهوبو إبر مهو نثلرعو ث )م وهوعمسو رد كل :لضل ادب ندق/زامم كير بار نشجؤح
 قطناك لا نموازعب نال لاو يي نجلا نصل ١ازرو بتلاوة إملاننمدجح ىلإ ظني علو ايمو أس عب ميضجئارعل نائم
 ”؟قارتبادو زبن ثائد'ايللز ع ضوع ءآنلا و شكلا رو كيلا ولنا لكن كول عال كندا نيد انو فعن جوز
 دوفرلا نيرطنلا نحنموهيزهطاب كيزداذا ابي دوام ثان سحا ره ميل مود نيب ضتنار ب ضااطكى ريو ىدنز كريز مند
 ى لتبادل نر مهدولجو مالا ثهد نصنركيو رمال ١سنين غلع نيكي اذار مج نمو ةهاظ ةؤكو حل اعياد وم
 فرعا اذ ةلاو ميول زمالع ةدساولا و غيلان ولا نالا راوسنيزء تن اهيعمجفى نيف تنإدنم ثول ار الظخش: ل وثنبو تح
 مملعم كاذب يب نار وصفمد ادور هرم اس قت تشيل اهب اكدوملا ليرشنب قيزي لف كسر عىفنبزب تاون ل جب طتصتد
 ةأماو بوخراربد لا لع فيد نم ايام ئورب ]كلاب انمى از نمءاس دوار نرسم ئارنورتم ذب ثاقل اجد
 ديدي ثزرر نم[ لعل ب عهاظظ ا كنعباظاع دل يرلاعره اظل نار مرلو جن عبخ شل افودادبد بوح ئإ لاو ذًرللاةسح
 وقلب ةعالنر جبل نيؤنلابٌىدد نيوتسالب دوس دب درك ب از حاف لعايذدرارب نبوحو فوك مضل اور تسابوك
 ةعورمل [قرببرلا نصا كر مملا دو ند افاربررس انوئتلبربن مأربو نرش نؤزهد قف ىثم عمتاو ارا يجول ممم

 ةيقو نالم بنو ثوبرو ةطان لباد ة ناهز اد علو رلثس ة واير و ثا ثلث ةودد سدو فرشلب بار ضأن ترمس
 يلا لحلو ملون عبو ماهدد تسازؤركو دان ناؤرصقلاو ركل باوبرلاءنمو تديعا امرك ثيذخلا اذا تيرا اسد مهي ثان كل
 ميمربل نال مالم برحلا ذد قدم لن ل عزو اوزرلا تنل بر لجل يئاتد متين نايئر نايداوتزلا جت
 طمسا مالا رح ا دعمو:ابنحالاروةيبحاذكو واول اب ةربدرسابعلاو بولا نم عيسي او مضلابريبر اعلا لاذ مدالقزببد
 - موعوا ذهبي زو يتر ندردريريؤ ايو ةؤب ًن هللا منال جة لن

 كرش اوهتفايمسد لوط ءاّرملاوزعلاب: آب ولعل ناتو بلا, لو هعمل بيم و طيري هوغو عيزلارلولاكويباملكل
 ذي نمهنروشعو مليباشإو كل إسراف نالذ "عل ايئمو ن ايبر !اهوراولإ طري شتل ولمس: هجر صاو ناد نب
 تبرمللؤو ضأن ٌععندز ماك دز ىامزإ عزت يتلاو نورك نادرا مريع نمينيرالا نوكبالق مهو مانالا

 نينا
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 ىو

 مهر

 كيم اديجوس غيّوحنبللابش نيزثكااذاف دق بيرتكلا, ل صنفلا ىف ى ندركر ار دوك زن وفد زش
 كلقرنمزلف مجلد اك ندا عرمكلاب ؛الدعل ايالدلشم الدم ئل ى ئوددوناود] و ثومزمدذد دوو سدرك

 تاولدن ديتكر يولد بالكد يلا د زهادل ايئاولدل اب :[عل اب زور شادو جتنا صرع ةرظاهعودول'انواولا

 . درثولدرنمل انبوب نجرك زبوارروتسن شار مزبورلثم لدا 0 هايد وللا ثولدل الب م ضأن مَع اج
 الكل اب عوضاوعو عركساعل ىلولذا كبلإرتعفشتسا كاكا نالخم ثول اهب! د وبك ةركويئشيو رثيراد ها شار
 ايتو طجبلما هس ر م مرلوتكاتدن ىإ نجوم م عاود غلا نمْلَظت د دهزبا مدح هوو مهتما ءادجزب
 ةيوسرلا عب ماكشل ةالباوثرتو يا امى دارا اممجرى ل نيومو اهرتحاو ءا جير او

 اول 0 6:ايلالج غلا كلل بج جداول ان اًنباو تاز ابومد لص اوضابب هنصايباولاث اكمّرل ان مرض خا ذمرلاو نوح ود

 اًسعوافت ثمن اكواد وظل ويمر اندلع وبجنتنال ملا نوكبج وه درسا يوصل ذو ناونوملاز ومو ىنيوب
 نانمدرنملا) مهو انه دورا منعم اذلو ل انل اذ نم بحبا جنو تلوث ايري لسا عربا نو كل خرم عام
 1[ ططمزحان ىلإ طتيانمازت |لعنكلو انمولك دن بانالالعانلف لان صال مزح ضال عاثلا ناررالا
 ص ند صف لهب ولع مدرة لاو دل اهب كك د تاك ئد مياءنمدرصملا + عومدوئضدربلاةسبفلاو يدوس
 :كز قس دعادالجن انما اماكن ى وكب انام دباس زهد ونمو ترض, رس مدا د اونلخ ًناو ثاثالإ
 كى حدؤح مزرعنراارادم درر كسار دسم نمأب رس ثب از بجرهو خس كيري بس او دش اب دش كش نؤج ورب
 ب ىدالا 9 دردف فون اأا بي نوع وسيما ندركهدولانؤحو ندروا تؤ سرب أمد ادؤجؤسزاورنرايوحو

 زعمؤدرازودا ثيؤمو نإ. زن ناهجربايندرنمدعص'اندا [ن أن عني لصد ماك دز عفى ربوكانا عون
 ثعالابننبادو ىع جانندش كبهزنتدانلا تدا ى وب بوش يبد قود ووايد رف ركس جور, ك دقو بذا
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 الا طدان عوانك و فيعضو رم كدم كيلي ًماولكدل زخم خلك ذا ثرحلافوامهعاساو اهب عنيت ابومالاف.نالف
 قمح نر منوم لابو عضومود نابب د سوم ؛انر م ضعبزمم ضعم د لاعبو يدل هلا ماذا ضان كلاب خر عنباوم لاقي هضومود ناب د وصوم ءانر مضعبنمم ضع ف د ملاؤدإزب

 اود زؤمل انه وكبال وكر نوو اندر اوم كبومك جؤحب يرن زج تفرعمىلا علا تفضا ذو نوكسلاوزاجالاز اج
 جوك ز عال دوثيم كريد ددوختي كاد بس دنهر يمك سار بشن او بسكر أنو غال ن نزف _ةورادو ددادّنملاب
 فد ؛امادلب رونار نفي وحلا رس اذ دل هود ة ها دود لجر اودو هاواي ثم درُممومر كل !لايبوناود عبر ضزخل كلامو

 منا او دل ناهد بود نما قبح عيا مل قود انالذ كك لاير قمجاع فلل و دلصدو تنؤلاوركدملا يوت
 نيو لوواربو ىددبو لابو رج اعدل هاواي ورمضرمادل هاوداهز غسل رص ودجر هلوودوم وعرب

 الروُسو افحورثررككل اول !رماود لول عوف نيب هو غديالو وعدا ظل عدم د عرب باشا ,ةئداذتو باجيو

 دداررطن ااذازخلائو دولاً وود ككو دايراواو دم جمد درس ندنوحا اهداربسو كبادحيسرعسبو لش

 :2مورلال اهبوزبإمطرادادارامتلا خرطلا مّقداكلوخدداداذ/زعنالا ةبلكإلا و دو دعرأبر او هذير وجربته وورم
 ةبكد دمرزعلاب ةاددضرالا “هلا دوكالك لذ موصل زماود كمتسإن مو نع نانضل امل ضرال انفربد قش اوةاومملا

 ورق رص ماوعكومدانيلا تسب انهثمةزاقمانيال ك كر يددئود نإ, ايو مح عجلو شلع وذو ئومو ؛اونلشم
 هيام ل اجدد احيا در يل ساقي الواملَض امحاننفال انل اذنك سلا لو الاد اول اوبلن زيواد ولان ابو ىيرداق دورا در هد
 قئاطركو رابهد و اوه دربها دملباص اد كه د لابو مفاد كو راوشدو تبراك ش ريشأى دحا كّيود

 ىاكاهداعل ابو ناوانههد اهدداولازوتبلطنم ةرمإ اددملاب اهل هلا نبيها لس ئادر اكد كرون نوكلاب
 6 ناز «زندشم د رثيدضانموام ضب معدوتسد نادك ١ ذل نإ للصف ضان هع كبانصاام
 2 مهناتنمب كْعسود وس وإنرب عاود كفكو كا لارد ةاتال او لشويو هاب لو رليَضد رب كداو
 ملم ناريربدا نزرو ناهوكو هركو الابرب ضارب ىرتقم لك مكلاو معلب ةورذ هوكو ناطهوك الابد زييجر هال ميضلاب
 ثزين الب لاني منح ن معن ندر بانشبودد اطدأب نايراؤرتبهذاوزبربطهل نورد وانس ويلا رو ل ايو نيساؤح

 اورد
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 : دونم زج انميشن ذا ثسمرلا داو ان طم نيمز أيه مرس ىمزمرأو هدروح لعن يمزؤ رم ضصزإ كبذ ابد هد اسزلزجب طعنا .

 مم نأ

 طحت ون ميركاطر لببسدعتلخوت جرت تيتو ذكر ةلصرلا ذب اخو ناحتيواخ القسام اطل ا عش ن رش ى غد
 ةيللع د يخخار كلهاور يدعو اها مدل ادع زخم زنخل ااضطنمو ب لعينخ او ميشيل لكون مالك كا وعن ندك» دوب نعم
 ., و الون رطتلعةرطقسازانلذر تلح اذا ابو وه رولا تحل ذب مكان ععندش نارب+ب ئخحتبركذا
 اموادواخيه وب اتن ملزم نمو م نأ كد ( 2 نك ندانفسو ندى لاخر هشام كذخيلاروتن ان ءاوجلُم توخا

 . ناووير يوحي ندازرطا كس نرش هى ؤحا يوعس لع ظضاس دل اهش ورجع داون عساس ارض الاد
 * لص رلهرز اهريدوج ربت رتكورعب نوجورمر ل بخن عجزش كس هزت ماورد نيفزناو ماططنياقيخاس دوك ماكط
 + لجن وجكو اجدازشدا ىإ دم الذل الصف عن نبنكوخ ندون بوغد نرش زب راس ندرك
 سرا لاه ريضتمل ثئادو اد ئثلل ثباد لائفب ان طخ نت ضيزعورجام نبا بذل نمو لك ) دس موب
 قال امطلاو فلاب ل نيضو ناضل ثمنيث د ىاذ ومجد جتيايلاب ثاباد عاذريادزب | اوداب لشم للم كل لازخلل قارب
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 فيد نالف'اجلاب هك ذءابدرركدلاو ببرشنلاو مضل ايد ددركدتناد فك كدوش نادنج ءاكبهروش كري وجب هلا مه 1
 تيتبادالبل [ضمان عع نرشكير ان يتتجيوج + كيدابتضلاب ىجح دم نوجنعب ةثكلا نعول اكل منتلذاذ
 للا ارمومربلو ىلكربل اوماذا | للا جد ممساللل 6 أيد عججتن اكان يطير( ايد معارج نرى جواو ليلا ايدو دنع
 هرم اهضفخإروارب ناك اد شبع وتل ال اهو اجي كبراثو دان ؛راكمفلااردبجد طشيلكردلا »وون هل مالسالا جد نمو
 مضاف خَعدمزيك وح انيرلإو ةرلا زب عشامبا ةاحادملاو ةوارعلاز بز انس كن اكمَتبرادرّيجادو نةركأر أهم اجادم
 داواىإجارىدللاببازوبملاب بعالل ايد زعرالا جر نع سح اولا جدوانهطسبدل الهحد كلذ رجب زضزالاو علوم
 لميا مناكويدوصلعت ليزر جو ابن اكئدلاومقى درت مإندكلاب بجد ع عَغبسا ندر ذادادنا ابو تس دوزوجا
 رم هن جواجساعلا حدا ىرندانج ضي ىاج ماعلا جدن نزاوه نركب نير يوهم يود مان امم يفلاب ةوحوسجدسانلا
 . قدوفلاب ريد ؤملاركد قو نزح نّددو ملئ داع, ساد ءاذهل اي ىذاب اود لوضا عبور تدنن"
 (اعسم اةكل ابل اتجزجتل ًّ و االعلورو االورب ثلعءارب ثيرد وريد 3 2 نوه ينارركل ايزبارد ارواب

 لع در داو 50 دك بةلام آلا قضم وا ان يزد ن دنا هاك مداد وبلاد الاولة

 دئسادربووم ومن اننركلبراب حيد دس ةاددم حنى درنكما داغر نعل اهزئسيئ اباوع زم يجسوزيطاب لبن
 ميسوم للجو انعم اردو ءاذةو تب اذلاونيزغلاب ودعا ماناكان اكماىردا مدداهرش تمترسدل ةاملاتيلسو دتك

 ةنعأف معن هاو مال فلاب قوعى ءاي نيني حازم مادا دلال وهو اهانحا لاهشد ندي اشوي
 ئيوعرلاو ةوعرلا نيَىد الخل اهب ندركب د ىوعدو ن اؤح رم بر كلابونالف ذ مديون الف ةوعد ة_الكل انه

 كاوا ايعدا جاو ملزم فاو بهمد ماشلل اذ انيوركتو بنل 2لارلا نوني مضعب بيرل ثكا مالكا ذه
 قرض !تعدا ث مدان ى ابغا اطيح :ءادتو مضرب بحد قنكز جؤح مانو بدووكر ندركووعد اعذا ءئوعد
 مالمو رزحلاب هبا بوعدو طعئكمتبع دس أو بوعد ن نأ حر جيعدا ٌمنللد ابءاعد نيدكن ان حن امادم نانسيحدب تلا

 درّصالالعنوعرت تاو نيعرت نا )الل ابو كنه تل الا دعب ثواجآ واول نال توعد نمدالو اهدرلصاورشلاب
 منول غش كا نول العازل تعملو كن اعشانئه ناآلا ل !رلل اكن وعد َنن ااعاججاوريهضل انا ماس, ن يعي تا
 اللا علاؤيو ةورعمقرلا عاد نيلل عاد عد ثيرحباؤ د هج اموعدبل عرملاى زب منيل زبعادلالعالابنورصنت لون
 ةمئا شال انوثجيوا لوس اكانبمال لانج رنالانئعدول بولا ضجم لابو رح عمالا ر حنس الد حامل غلاب وعد
 لابو دواوغدانإصاورغمزوؤجال اني وكون تل رد زيدر نال خا دا تايد و ثاوغدودنالفل 7 لب وءوحنعد

 قيشذامأ مول انضرهسابايلا مدا ثرهلإؤ ومتف داورتنؤا دو جول ثؤعد م نعنأ نع نيتكارنح ىفف فذ ضوع
 شل اباثد مل وسر ارواداد تونس لاو لع لإ وسر هادو هول رباويهند ندرك ع زاب جربلا نما افدل البرج وعد ارد
 انئوكووسوىنا خاب رشنزار و نيع منين إل ب هذوارعزنزتل اظل ومؤ دال عوذوكف دا [فاك عندي
 ضر اثكو نءذنرد قلادن دنع. تخددو اهراطنم جوجل عب بائع ارفد جندل ليوطتؤ دار او ؛اوف دزنعو ينج
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 ديعنمدسموفلاب يوت اداكباررككلب حرجا معان عزنا ندر نوبخ ياء تيجو لعاذا

 ذيلكت دزخر تدخد س تعشاواعد خجلا ثلخ ةايئج فال عوصرمدو اي ناردوم جوج مءأ اك
 يجر د :ارزجناثالل لاميدا حا تب او ذخر الار بتنإركلا زو آن عن دشتس ون  ىعج
 زمان مخ سايسو رهف ىئزح نازئسا لاير مبا بو تفصخو ا نيزغساور لبى د دتيلو ا هاو ذمتي نادال ةفخ عج

 قعتسيتاهازخاو مئاو معزداتفااليردو غاوسدهوراوجكلاب ىزجيزحانأثهركو مزح تف ناذ اهولانكلالاف "©
 خو زوادزرول اكدوا اضحلاتوهايدملاب ءازحيزخو سو بازخ هرنايزحوبو [اكمع نشا د مسؤل ربازخرنم 3 0
 اًيشنجوبو نايشحو مذ [ق او ععدديسزب مرشح تنجو قاط 5 ىاح

 1 درع شات ام خا تينت ئباشب اخو

 (الاؤذ ل اهب ن ديماسزب خت انهركرنضخالا_ لان زكو نانا هري نان ميلود ةوحتش اير مار جا “٠
 مهصنح هدرئارابدانب «ريدوازحعب تمسح اذا ونحت لفلا تثخو هنير هاى ازحونْحخ | يضل عت ليزا رعب

 را نائطصخلا نانضيبلا ايطار عربا ذ عزي الو ءايصخلابريكلار اعمار هيعوبال هد كير كلابو وصحي أمم
 : انام تدب وخح + عا ن معد ديك احَرملاٍ كلاب رارمخارد اراههو نايلاوةيلا كيو المن اًيصح ان شنو ا,خناه نال ىميي

 لاب ةوطخج تن ارركل جلخ زلطلا جليا نوكسلاب تاوطض ماكمشلاب_ًئوُطخح يخدم عضوموضخس كلا يضخ
 | كلاظباطخمنل بوزن او |ظح زو اخىاسانلاب قد تلو تل ولين إو عدلى ادتتخار وعم | نكلتتخاو ن لَو طيمو فذ دل جل نعزتخل افي ءاعرلا جد جنم ا ورككلب الخ كرولاب تاولخ منا ف عع ن دز داكو ماك
 | 2 ييايفحاتلا ثيطخح هوركلا ىمئاورب داذا مب ظتخ و نحا نازسكم نايت )جرو تشسوك» كاك يزلاب ناو طخ تكم

 يحد ساو قمر ازبح,مل ديو نمزمادبلا وخيار رضا ضرب تض فل هيز شل ناهيددديشو برا فحل طور
 || حل داو عشا باك زاروا ابا تما يك ماؤك
 ةّبننجواهولثنو اهوزتحا متنفدن | وح كز م تفح اكذيكر كو ثكسلان ب هاجمّيضنجر مال اهضو كل اهحلا جرا
 رشم اير هد ناوش كب دز رلى اهرب ءاوجمرالا> اهلي زاواهتوسجب امر اب حام اًيفح ةاملانيرخاذال اًيبو
 قيشحرد تيعضو مج تفاح |[ .نالو تيراوبى اءنم تيينغس ل اًهبو نهاوحلاز انجل ل هاتنل رعد حر دلو اهتخاشو
 الل اطتساو ميفلا قش ناو ضيمولاوه زم عطر بو نكس لي علم ن6 حا عضو مات معبود ندرب
 (, كاوتش ويم ضخل نيهان نكو رن تنبؤتتتجصسا هاو ثلا نتخ او قيتسلاونفال مهند ايي ناين يقر ماهلا طسو
 عل وسل حل تلو كدلاو كلب اتحد شور ساير او ددلشم

 بابا يلصرتشادربوضوزتخاس |هتؤفلاب الهةولح نأ تعدد نول دوكتب عشنا لتكتل ماوتكوب»  ى
 | تلال سلا لاب مهل لاو ار تال از يمك تضع
 كإليخ طل خل نماناوددسمرئال ميعالد تالا ذه ءاربدل الخل انا ايو لسراو ضم ارز ايدول مان مناو
 فكر عب زاد «دركاهدبونس لال جولد تمدبا يارا دؤفلاب الحك نالت نلالنغلا قد كءاو وجو ون ئب
 الحلا انك كولطلن الائبو ضلع ىددد كدوبنز اخو د دزب شكو كلختنالاثب الط رباككو ده دريشو ران هم
 ةئاهمالعنلنن كزعافلا ينمو يالغلا نإ عاهد صنبدايطوتجلكر فوج ثلا فلا
 اكن اضمددصم مفبرنعو اش اعلن جني رججبلادنج جددي الضو وفا مون زرملاباهرسب(مرجتوديز زم
 نويلاجو اري نظام كّياكد دمام عم جراج الصألا هد نوك لالخ إلين اذد دايت نوكنالن الخام

 نور ندوب درتىلاج فضال زعبل نط ديفا, ة الخ ملا ل نعطتسو ثرزعا كلذ لالخوانكلضلل عبو دب
 ل اهب بونعمم. ل اذ عنب دوبع حملا كا هدبة .الخو ربع ذملاو داجو كب ة الخ هاك قلابالض شكى اهيزوريلاخ
 لع سوير[, هالو رد لهم |درمكلا هلع( كت عرش هدددد يل ن اذادز هايكمدوردرنيلخ اور لا تلح
 ود مامر يب كلان اكل هدد ءايكتولا جو نولتؤم عتب كل لجيل اروح امل ثززحين اهيلخ اذن اد تبلغ ناد
 منالورعس نوركتولضو ننذ اياخدنوركملاخو دعب لخاد تلال الغل اني ندا االيثكو | ضرالا خال اجب
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 كي وزاد تشوحذجاوبتجاو ءوكوتى ارسانلا» امتع متيجل اقناله يروي فداثلا بح اتيان ؛أرذ نعم قلاب كل
 ىبطمياونحبي اج نمو مجاجوع |يكؤ حد جاانحان الاب زاهد كلاب وحووبشوجوواكؤ فلاب وصح ننشد
 انكوار في مدركذوكمياةدؤيحد يمك تينح عزمها ةيمو مادو دهدي دشن كلاب حج زوحن اكدتنحوهزج اجو
 تفشي لع تفطعدل ”ض ان حييل ونحو باري حا اهيل اا ءاونحو ؛اينحةزماد ينل ازجال جرو دوعلاكدنح
 ةئيمنم هو مواهب جدزتةماواسل خلع تمؤا ذاتي أحةاهأو كنرلع متفق امل نايل عامولمضرمانلازحاومو ىدرب مدرك

 يو جن برعلا دنع. مال  يشجولا ةزبلا كك ركل ب آنحامبونامجوفلهتلا تهيشل اذان نجواونحوتتم مولع تح
 انور وسل زن موك دركادركملك ند وح سميجوئدا دى اهخد اع تطخادل تاوْمادسْعإْسنطوإ لع
 اح عيان لبلا بواد نطبلا :ابواحو جاب اوحهددد برج و اذه لو انإ نوكت د بوسو لارج ةلان وك الزبوحل اهبزبث دوج
 كتوم ءاوح تغب هوحا ناك عغدففلا ةقرمددوعضوم مان ةوح جونوحا نازجو هاكزحذا ايكمرب مدربئ ايي انيسكلابواوح ج

 فاوُحإن مل ونفت كك ؛اوبوحا_ووجيرزفلا وحال اهيمنم هدم ءآووحا كلنر هايس جرس ضيا ةؤحن ايمدادقأو رنم
 قووربد ما ازثونجب يلع ألى اميل ىوتحاو ككءاوتحا َمكأ ت عع ندركد رى ةوحى وجر لا ىوحل اسد ىداوي
 ويح ووُيِْفَسو ٍةْمسٌءاداوسز ضحاملاخاذا ع وجا وبلا توتجرنمل ان دش تلعونجبرادتساو حجيى! لع
 خا زنال معآ نطل اذهذااجولو اطخحاوم سويس ةد فضي رع نيوسمل اف.خدارمتفإذاونلخاد دوم لاهي اك
 نوي ل ة لع ءاطعةتلئل اذطزاولو ربوبيس كل ةوحأ اول ناكجاررعوبال ةداوترصف مصاول ان دوبوحا نم
 ىيَسلاو ابنها تناولي تترد عقج ممالك الج ئيعرفصم غلو تتو باوّصلا + مايقلاوم اه بوبس # ا جك
 آل عد ايي وير خش نومي ِغَس 2ل وقم نهب اب نمو نكي ناو ةدحاوَنهافذَح كنا
 قو اكزنز ةويحو :ءاوحوف ايكزملاو ديرشنلاو فلاب ءاوح نهر عجول فرط ن اكولو مالا طسو غاميال كل هئلبحاد
 لاب ندركدنز ءاججا جاما ادع يحلون ةؤهاززهقمايع جر [ح/ الضد دن ةئح مناك عع تؤمتض ند
 نبل ذرديلا,عرلوهك خزن لال كرما نكت لا ذاوزمزال رمل ذهذكا مام دالاوداهظالاو مادالوجدٌوعناءابحا
 يكل: اننلال ايلانبه ذ ب ويدس_ل نوح ولف اموت اذ لؤتسو ميز عوج ىىججر نيد ثول وجنادع
 "20 يلاحمضو كيلا تفز يلع اًهستل مضل ايلا رع مد ضلال ااوررضنف تلاذ اكتلا دقن ذارحو ةنكاسر اول نال
 ١ ةذا تررااذاو مهشاوملاحتنمح اذا مولا ابحاو ماض دالل.يلع تاك ماعز اضبايرشملاباويجلض راولالجال

 :لانايحوطملادررزلاوسو ايلف اوداص لا مولا اهخاودلو اهل ثوبمداكب ال يح وجوه اهرل ئجحاذا ذل |تمجاو اوي
 ريما ةرجحو كل اهيا ضرالا تار يبو مزال, عز كوحلا نال "ايل نيته ن احمي لاو لان جاف نارأل
 روم اقم يايا يسر[ عسا جريحا فان جرو جمد وأ ن معن ْسادمّسوعْسرملاِ اجلا
 رز الا يلا ند ذم بوببعل ل لع يكرحاونملاو لالا يل اول تييغسإ ل صاو تب ةدحاو رب نينهساو
 ضزجول اال نيكل ءاقنلال نزت نيزالا_ل وما انتا ركل كل ذاولعن امال ةدامهّضلانلا تت ى ول نايلاّنال
 :|يلالهإرغل نيابي ةئل ةدحاو ءارب خيم عسا رتل ل ن ميتسإول ف كريت اول انا رض بوماول فاذا اهوترل كلل
 هن انس لال نيعل |نولعنو تجبو تلق نولومبو تموحو تينيحااولث ةازالإ نعول ملل عم مال ناكأمناللصالاومر
 دكزلا مور ادتج تت الل خسلال هلا مرض دال امئنسا والا "يلا نزحوا ن نوع لوف تسكن
 كو :جومر زينا لعاركو ى اة جل عاج تياد بلا نجف ددّرنإ لع جا دور ليد نمنع زم مدحاو زال: رنلط دف الار
 مانيلا ن وكسب هوجن اثوءنمالخرو اج ناوجحان امنيمر ذاوحمد ةايجيتز يكد وواسيترام ث وتجد بوضع يؤخ
 زفر رغما نال يس زبي ةامالاقمد كلم ىاهتد'دلابجو هند كلمأول . دوطجب ل ف هند تاهل كاي يتجرأ يوم
 ياو لأ ىوحاؤر طع :اطعر وصوم ماللاءنمدم نصب وف هئيجربط ند اؤظن تاءاي كثر و عقجامما كو حيل حدو
 ء انجلا لصف ماللا بابذ ءلهرجركد شرات لهل ةرلل و مطو موج اضن كلوحو خت لوو ءاننبم
 تضارب نمنوكيومو جديا حياد هجو ءاهزحرل ا وركلابو "اق زههاوكر كلو تاجا نوههوهز ح مس اخ
 متيم, [ىلاتيِجاورفانظدو ءاسصن عا هامل |نيضساو ثيبون) كلذ قوم ايورثكوانبدومج طعومورعس نم وكمال
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 "طن وح كلا هساوربةننادا نتن ؤزفل عتح كرما ركب 'لحطاب لح مجاناولظحتنهرم
 ”5فحوبف عناد معمسو ىب دور صفلاو ٍيعلابافحرنم ثغب نحر ناك عع ننفررنهرب عاب عقلا ورمل, هاف حامد

 ذ نرورفلا هو منم تعب وفح ؟ن أ ح مغ ذ ابر هزم ةرافحئباد ثْمحو ا جرلاغحاو هزاز جاري اجو يغ

 مييصولاب بلا تمحو رداطلاورسإركانف تنل ب مارب تيجو رب ثيعحر نمل اب ةوااغحال مرام زشللا ىف: يكل احؤاؤوس
 مالكلاو عز انما ننعم س ل مرل احاول اونا غوصقتسملا ماهو [سما سوبا متبل ماعلا قحلاو تغل ايما
 ئالولات نامي زك وقل شو براوثلا فخم نإمازباثوحلا طراد بوم تشادرب تدزدجب براثا جاو
 00 اهتحووفحبو بل حرل انهحلاقب مسرد ومح نصا وج بخزا نمركع نموفح مالكل ريدا

 .لفوتلط فرح هزحأ مالا حرتبل الد اولا تن جفا وسخ لساو نحاذ تلاه نايم! نجد إو اجوراذاورب
 طعس ناغلاو ضاغن ازلزييراصو اهل انا وكم :ازحالا اصف قركر هيلا زعدم/ واذ ضع كلذ كاس الو ىرااذ اري

 نانتمكدإب نري اكح اهدعب ملا د زعدنل :!ىلرالاداولاتياقن لوض لج فجنم شكلا عجوننكاتلا عارجال 11
 دحر انكاجيو انجل كج نالخ لاب كك اكان امورضرتخلر نع توكعور نعت حل اذ أ ص َعغفريج

 غوالعربزعيظحنيرعش فلاب ولاح اًئيضو اني ددْس كامئاكحافرتخل دعا ثيكحاو ل لمت عف اذ اء ثكاجورلعف

 فر مزعلا تيدورعب و ءززحا تيرحو نول ازال ابد عنم) عوض جيم ملو دعم ىل ولحاوالحت ةضصأف ٌععرنعهدصم
 لاو فر عزت مذلاب ىولح ايس لقبول ءل لأ اوم اعل اقيور نب طا واولحتبرجوواواوت طحنا ثبلحا
 لم[ شو ا ددودزعى بكن داد ىيزيجا م يممنعل ابناواحولحأ جو ةدالحئيمظاوا ةارل الاعور ىمماطعاىولحاذخ

 مانو نبوة مجج ىزيجن دتسدؤيزخد نيباكرا عيا ناولح ماكل ناواعزع ف تيد و [ض انعم ىدراك
 مولجرم علوم و [لان اكملانبيش ءالل كسورآفل |مجيلوضومر ىدث دئدن ثم جري رششلا: ملا قعر يبل ح ريش

 لحد تفصوركيليلاذ لجو زي ثم قككلاو ضل بط نكاد اطل: لوككلا موسم« ذب ادّجد وجع
 د ازيد ندركربارب بلح جل حارشاوجوتشاز اركومايهدش كغ ضلع لج عئحاؤمدددلانر يشتد مان علا
 كّعااذ ا بع ونسير وهل ير ميت ترم( سوخ ةؤالح | يلحأب) تلعجانذا انيولحر ايلحا.يلاحا ةارملات يلح ص
 فاك عنز نرش مر بابو قفا م الورك اب ىغبعو لجو مسالا ل ذو ةوالصولب طمع نيج نالفالحّلكو

 وادوزجن دوم موج وك يحبو نوكتضسار هرم يلحر ل فيسرنمد قدسار, دم اوح ةونوزبل جويل
 لابو رشرتساراو دزحرب ترم إير وارو ا نرمسيريش هالظتساوازوممئيوتسا لمْ ضوار ءاعط ندرك ريس
 لانببو ايكرلاض طعمفلاىوالح ع صملادرملاب:اواجرمجل ا عمآلاربلكييالو ةدئإ ينم ضتدول عللي تسجل
 رد احمق ثكيضاذاو ت درع ضفاذا افقلا :ايزلحو اه / ىوالعلع ككو افشلاطس طع انلا ةوزلعراع نالؤءّمو
 بوبالرولحمل عب دع اها كي ئجواذهورنع خد كبح اب[ ح آس شربنا دك شار ءاكيركلاب
 لن كت سو نرش نازوسوج هلوسرار ةآلاوجال خردل وئعجشل جا ذا ناكللان.كجال ارب جن دركو بنوم”
 رشي اهتئلالو نز سائحة إملاو احاهرحما نجر ملاوجبلع يملا [تاكوعنوركض عوروتو نود

 0 نليزملاهوجلصاو بازس حو بل ثوُمجو اقل شمانج ثاغل عير ميم خالاو بالازم جرزلا ]جنم شلكو
 نيل م ناماحرمزعلا قال نفو كسوكت نوم ةادجدطاذه عمجيةووصلاو نانحالا مذ ةامال بت بلو ةزومم

 هاذا ارواب جاتندد ىو نيش نوجكريريد]غو اح ماو نط اب رهان منيتّصعل اكنايّزين اًملاضعف نائل

 النلاثب سا متبجو تسادنانيماح:اس ثيحجتريومو وهل دنوكو دزربك رف دىومود تشن زيربو دتتك
 0 ا ا

 الة وجدو يودو بارش تروسائجدير شل ابورلعم ]ل حاماو هايل ارعداداولا نع جوع آه! ىجداومابلصأ
 فييعلائ رب ىعتلاب يجن ددكر هرب احل مانطلارضيملا ثيجل يي ندوهزهزيمرب ازد كلاب ةوجتيجدرد ىزتب وح
 انج ركض ىكوا ان اص ناللو نمار امذ عنماو اب حا نالفورنع تيجل اهب ةئاك عع قزيجزا نشادم او كتن
 اجل انيو اهرل باغ سورهلا ل ايبورل تلفتحا اذان الد غييخج لت ماجو ءامحو ذ انك نع تيما أذهب وساد هاكمو

 ل



 مسرع
 زمن انساربد نقلاب نمل ادنّمولعلاهلمنلاتدنمضوادزجودرهانندكتساد قنح قلاعريدتت طجزعةرام
 دانه عت هر اكن نيبرب تسر نازجورييرس كري نوبل ناب زفلاب زم ضأن عغرئازعث رعت كنوذحل افي ندوب
 و | اهدنبسوكن رش كشدرو صقل ايوذجزعلا عزمشلاتيذو نكست امالي ثِرَمَصرَم اذااب نحر بزجي هان خلا نعل ان
 طك والعب تذحاو نورك بد دله اننحا نانزجهس موز ةيلبسو ل فيركلاب اهم آصف كردالس عاظفلا

 كاز اتم دربارب فيا ؛[ذع ميته هّيتل يد مضل العن لع اي زحام عطعإ:ىنغل نممتيؤحاو 2 اذحنرتيزكساو

 ةراد# :ددهو راد ةتزح «رادل ابد ٌككركلاب ةونحتميجلارماب نعم ليف لع مدح, مور إلاثمىزتحاومازجراص

 ايران عنلل در ةراجثمهيركةدارح غر حالوط ثملت ىلا عطش نيزعلتو كلاب معد اذحيل اد زيي علا
 3 كلير هفل ا ىرحبضوياجلند كد اثكةارحناظن اه دليل هر يسن درؤحزا نوجل اهدددوغادبب فزجمزتبذا وبكر سب
 طل ايبو انلوحان بردنال كاناجرظ الل انو. اه مضسند اهيى او ثحر دربداب نديدوو بايفرو ندا( زيخوسزاواو كياب

 تاراوازعسج جب لاو مزجاو هارحا و ةاييل بث قم دل كلذ ةأجيرمالاذهو تنين بل ذعب كن وكب نقيرحلاب مالكا
لهون اميرات وليش لع قيرحو رحومو عمل بالو حل كلل عطي نا زم ل اهيوربج و ءاججا امس

 

 لأنو لاعتمالاىهرحا بط ومد تقل اتش نمدرججج ا زخاو ثنؤبو عججةوفياباحو تازحئهوو يجهد حاد

 زيلا رحوادرعداوخط كادر ارغ كاثو اف سل ومو كك كلن اكملابزالخ رخو هدصكتيو ءاتتب هلال زل ان

 سال لام ن روكيام تبخا نال ذو نصف انرييوضاسراحنامزلا احلم ملا رع اكهرجل امي مكاف عع صتنعا ايرح

 يلاقي دركءزادنا ذجب صرخ وددت اذا هوزجيو رينج ثلا ىزتحل ائب عنمو تيؤبوركرب ركب شوكدملاوركلاب ؛ اجور اح
 يمد دو كمر هضلاب ىوزحسوكل اندس ةوكو لاني نعيدرك كما راح كد مآ غمض دادارخخ إلا يزحر للا
 لاغلب ءاحم الوهن إعَوْسج بصف موبدلر اوسكموبو ضأن عماش وسح ىوب بون و وازح

 اب ةوحواتالا نفد ماو ةوسحنوصرتوؤنسلاوحلا لا خوشل اجب نان ابدوبا) ووسيلة كونج عر لس عرا
 ”مارمنمد الا شنت انرككل اب محل مف ككهاسخعو دعم ان تحاو هان نمل | شّبحلو ماثما تك هذارنا ةميس امرت
 لا تييجونمومرملاورككلاب :ًانحراكل اى. رآح ىجو هان مال ومو عزخ تنل لإ عزف ذك إبل موا رانم
 نؤركوزحر دربنب 'ًثنحا ككريشاعدزح م درمر ءزبد ناشد ضد عع نرئكاو كا وح نكح اودتسح مهنا
 ةيشاع لاؤر نمل نالف ب ةوقحنمنالفاهنبكدور نوكسلاو منلاب لبا ةئحجيحانو جاشحل قنعدزصتلاب اشحن اخ
 نيو نحالكلانمناالفى ب نيام تعبش مل اهيرنمو نوبلل نبا جزمائلانبا ناني احر خر ءاشاوح اق ند بربع جو ثماو حزنك
 انحم اهدحاو تنشحتبسكا قادما عصالا لاو جفنايف لباني الكان دن دب نيس نانز كرجل ع ركل يفسح اياثح ا ةدحاو نلكا

 ايرفيو بد تسان اكس نكدابرمسان سوكر لكلا تح بمرا ل ايدو ما نايشح مرج | عدومو [ نأ معن دانفاربر سان ىنبج
 لاو ناذاعم هللا الن ةياحو شاشاعب ايد دايو دزعب ذب كل اشاهد اشاعو كد ءايك والاول ليضع
 طولا هال حن حلا اشاح نوكتال سويس اذنه تشد للض نوكتددفو ان تضنفحانرحن وكت د دواس لك د فلالااب
 :ريدل_ل هد لف كليل نيل د اربز اشاملم مولا أ اهي نا ختماًالنالخؤ كلذ نجت كام لس نوكت ناز اجب ال
 'ونآو عقب فزحلاو بنلاساح ملوك اهللعدب نزلا نالو رجلا تجوع لود نوجي الرجلان ديزل اشاحل اينرئاللش اًساح
 يركس [صحر من داهلع] سزورصتف حا نم ماوف لازم ماجا امد عرتنب ذل لوتس عيا كرس فرح انو دلاعفالاد
 اقجضر ال وتعو ذهل ةاصحوذ نالف لاب سومو هزجو كلا ةرافؤف د جوبا بط صا عطق كم ا ذاصح جامع وصح
 وحل انب6زعأن مغ قيشاوز اب وصح خب ملو سجينا نيزكاومرا ددع كا صحن نكن خيل اهي نور أحل وحن اذ دل
 نومي هنماعاضعو اكتذان اهنوم لع ككلاب واضح ان عسرانلا وضح أ فرع . انتخوزا قم تقنمراح

 لالثلاهواباطحتحاد ويطول ابد مناد عم ككرظج وز انزن شل دددنمو هركلاو مضلاب وظحح كي
 يدودزدإب دلت ط عد يبا ضم كرد كلعإ مائل ىلا ددونت نار اثكلفر لام ةوظحلا كئاظح ان 'ل وقشر الفزّيظح
 كي لاذاو هانوكرتب غلاب ةوظح يل ئلضد كل نالؤ لع تنحاوفعم مفلح ور يمالادنعن ال ظل ايو نانه ريقه بسأو

 ها ةراغلاب نرببنل رنج ميم مورس اه اظحو داعنب نال ومو ناقل ت ايظح قدما كلا ريدصتلاب نجوي لف
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 كج ناكتفرن اناخذإيلاجنييي حل فخضي اراكشا' ىلا لكاذاهعدزملواهنسااذاةانجي ف لشاملاتغجاو
 ناناخناد ندرك ل ذاد يو ىإم الامل اليمنم ع لج مادملاو فلاب البحت ءنل له ازبزجرلع كديل اجلا لع الف لعتسالا

 ده | ىاةك به تولجو لكلاب يصب تولجو فاما مجد هرم داذاليح تفتك زوو | وبا تولبجو ا وزن اكل ضال

 .باهالجو ةزلجب اهلا ترظن اذا هنلتجاو اهيضركلاب ةولحر الج رسؤدلا تولجو لش جككلابهالج فيلا تولبجو
 ؛الم, لطم ناقلالاو :[سالازعبم انج ينقى ناد :ةلجاموانكوانكل نيو كلاب ميول يد ام اطعامل اعبصو
 لع نوم اولجدن تلج ]حر تاك عجله فومذاوبزيدبندشر نهري عتلاو قفل الجر نس عامل ركل
 تاتي ا! راذ اساء نعراعلائبلثجاو عاضلا:دتباوموالاجلا نم اننا ايي دحا دى هدنوعم وهيب ىلا
 - قار ع ]ومو طي جل اه نتخاننا مثجو ندرك شور لع بر عزافطا صم لج ءا ومنو صم ءاولح الم
 انيزكل الم تنكتا عا نبلاجبو أ رماجاذاحلاجيرمالاب رتل جل ايبو نكي إي نتك الغ ناهد ل تاس و يمج رع
 وصقعج كك ءانتحا ؟ كن عنده وس ؤفلاب ينجز يجرج رمت اميئدملاوزغلاب ةءامج ا مبا مانءولج ا
 رثلافو | لعوخيو ل عوجل ايكون تج اكون ن دكار يانج عابج هزاب ءامزجتوجم نبل ذانجبان اذا لاب عجب ويم
 انجرتملالص انانلنا اناو نع وبا هاكح يمهوجلا] اة اهونب نين اف مدطابدادلا نهرع اجى نل امها اهز نبا اهوانجا
 لاتمالا نجمة الرداونلا نمانه نوكينا آلا صور ين مجوم امان اضم الاود اهسالا ماوي اهداراع عبجيالالع فنالاهئانب
 هكا لشم ورد ملا لوح كل دوخة اكلاو هالكلاومواهانجنكضدالاتنجاو هارد نلانحاو ار وبال ام
 ملط ايج كاد هنوالغ حوضومو ازد فداك ابداوحنازجراركشمن درك ددرجوتعظاغ هني زمرالا نعد امي لذ عبو
 كباووجونن ىجحل اهي 7 آد مقنع هر دنارهندن [يزوسىب ءوجم رمش ءان هو داو كم انكونيمزو ن امس نايموج
 ظ دنا ىههج تين تنكراور ين ماطملا تهركاذارلبلا تونجاورلبلا كقضاويرلاذارمسقن تيوجو وج: م لاقي هدنكو تفرك
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 الد هجال ان نريمسر هرانكى اوهداوهن دش ود ءاهجل :صصمما ءارمجو[ عسل نقعس الجل تدب ىوهج سا ووولا
 ناطايسذا مث ءان خجددانتساباف قيد درب جةوايج انت نالؤتكلاب ء ]دج ايهجاو ينلااهنع شضتاعل تلا

 ٌررتامدع نبك تقتيوا مي ىتجل اهي نتشن هدوكتلجفانمركهنسد ءاحا ءا أل ضف ناينساغم تعمد 2 ا هنا ص أ ا م 74
 يل ذموا فيل هاد ئجلاو ةدشعو اند جل ايركلاو ضل ول الاوتار باد وده عجاذ ال جل تح
 ”اهوو نايك بل تين دو انيكلا توبحاونع نرثك زد مضت فد وكنب ذضوب لذا سعكاجرتشن ء كرب نج
 .ةكءاوجب نال لابو ضن عمشه دركلاب رابح نداد و هرقغلاب هوجن اثنين نديسد نعنع كب نهرب دشبو
 رو زجتسكد لوحاكا برم ون وذم: لبن ولع قوح عيد دوما ةاباعرلوحايذجتلكورعنبيوديهتيل
 خلا ايس: اونعزعدادل ث ونحن ا ايي ن دام كدن | نرجو اثبانخم كد ضأن عج وكىودب,ن دز اضئَح وح
 ةيجاجل اى سورب تنضوبلاب ثوحجو رن قيعن كلن ا-تيخاورب تبت ككو منش !ناكملاب ثد وجت هزير هاكر فلاب

 ى جرا اهرجتناركم ياو جامحْديِدب نازجو نارابزا كب ارض ةأحجرب تيت امد الز هي تسسزلو ربت كلو | فلا تكيحو
 ينج مهدبو نان بحمعلاب ايمجتمج !اهناس هل نينا جرلاتجمد ملص تمزاو يل امكفبسلز اكللانه خم
 انكدادو كينان عزحا ماوجر جوس ديئعوبا ل نر ولغاوتبجل و موك يجامل ايي ومتبعاداذ !هتلجو نوي يجاوب
 الا دعم كزيلجوأتلل نبىج جركل ببرج ابو جوج ا دزحم أ < جكيجلئيزعدل انه اجل اذا كيا لاذبو
 ياو ة احل مئادر يح امنا و نسل انك[ نينا ةاجل دال ا'ب ككد نتج ءانلغ اكعمتجمل و نت مو تنبت مم رض اذاشل
 فرح مازجو مون جد, بنا ك/ ليزر موججأ ناد ناب تساراوإ نس ينم حل ؤرجقلنحا لرب جاور شخ امل كلل
 ليف هدو ىوكدومىىداحكتا ركنا اينالكل ادب ؛ ادد كور كلاو متلاب :ًادح ضمان مغير داو دور مزن ن دئار
 و لفضؤمييراب كانالف تنحل اب نتج لغو د هصحن لئازج يبو ىداكرد ند كى دباب رح داحرنانا مقتاذ اوال
 ننتلابو الجابر اكمل اي ثبلظضوطلاومو [دلازخاف دحادنعبولطمرشع اجو دار كيو ىلذعل ا كامسانالاهيورلخلا
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 ةلائجدنو ثيؤم اوم دنم ثعنى اج هو دن جوه ايه كثي ن او ساو اه دن لك مضل ا, هدؤج شع واط اجل اطب
 م تشادزيدناوننناهدبا.كلاءباعإر بج الامر عئ اجيال محا طوع عددرلا ةثكلداوتلا اهوا هلاومءداياببكو
 مدل ايامدع يرجو عج دلو دساو ءاوجو هايج اهو جءاثج كب دفالغككلاب ةرانج لكمال كلاش يال اهم
 كك انياوردنْننايَحَةلماءاطدعكاد ركل ادكملادوملاب انبجح نافعزل ايرّطانم ىلابحاربدت ثكوججوطا آل
 بارما دركو اججنموح باير تعجد ا وج ضوخلاو املا بجو قو ابجلاو وما لكوزشةهي درر اركي ]متلاو
 نك: هطالصاو غعمب.نوبجو جازحلا تيبج كك ةدابج جازحن دركدركريابج مانبل يرهسو باوج لاكن نحو مسهل وه رنمو جىباوج
 ثيرمزوو دانا درك تشي ي ةزهطالصاو ديا دتف ثيرحلاؤو ؛ديسران نكن خو ذ[جا طا وعمال
 هك/اويزهلا قيكعوبا] ةنيملاهل إترلائاّبهد عاد عرين نوجضنوموسف ل 0 دوّسلا قب نبح ميل كد دوعصربا
 قددوت كنس شلثلاتاهرلاب الوشحج هافطنما هابتجاو دول اوهواكر ب مج وع اككس نوكبرا ام ئَسِكر لع مرباًمضاد
 قوق ووزع هاثجاو ماكو نما: ععيثنؤدازب نمت كو نيتي جونج أول ةراجن وف مّقجااهركل او مضلأب وحلا ج

 أمان شالا ةدوس بكا لعاوف اجو مشدؤدازم واذ دكر للك تفناجو كلاعب نيلاقلادزنو اوف نمو
 دال حرض الوبر فحالا كل قى درعبمل متل اجي درم مان يقل ابن اوجركلهاو ل صان سو اءحانجا بلت « [ًجح| نإذزا

 دوج ة وجا ثرح ا ميدندركحتنيدوٍضايصن ال ااذارال اًيؤيزوكل ارض اج وفرتمو ندركلبم منج ملثم ١

 انابملش ليج لعيد جوك ررعل ابن ابد جو د حن اني رجا هول حردنيز مؤف/ يلج نمرالا وعايز د يعض مد ووخوا
 داشزاؤيىوباررلق بلت ك دز ةراثسو جر مانو جئادجم فرجا زبىدج نيبيحتسوبركتخنؤح عياوم
 احل اكو ان طائبحو ادع انانضسا لل لا ماع اً جطمو لش كر َجاطعمتلاو غفل ارج غصت! لعرب ال ابو
 ىارّيبروجساورتيرتجاورتدهدجو هريومإ.كلاوويمل ايربادح ع فنلا )لجو ارملاب ؛ارجلا] لفن الهو اسال هّدلااريدإرهّرلا

 ْرْهاَلدحشلْلاب وناجح كنس امون ءاذم كيم ابوكيسراطعبو نداداطع: رجا ونهاوجو د اجزعملكماو رج ثيلط
 ةريبعوبال او بزحلا يجتخل وجورج ازمتعطقىارانلانمةدزجما ملزم دم اجلال ائرلْساذجح عركلاوصلاب ىزجح
 و هدانسيا نانشكيإسريو ءرشيتدىباثرسربى دارك مداد انانج ط2 ناك ضا هزظيل خل ئطفل اىءورص زا ثمدورمبا
 ةناتلاتحرازجورعوبالائو مانو منان شم عملا رسكلاب رص تك لو اباد يمدف لى ذاا دلعالا نبال
 ونجل عاذحر تف مع ط شر جلكوتسانلا هل زمرالا لع مولا ةدرالال ثم ثيرح او ائاؤ تا ذإ نجم ازجسفئذجاو
 “لو لزنملاولجرلا ناب كل |ىذهزجمزبز اج ةزماد عايلاصه هاذا جل جر حايل الشم جلا ذل اما ىذائيلاو[ض أت ع
 :يجَرْس امل ائدو ندنارء[جا مكان مبا نفر مرج نإبرَج ىرجايخيمانس ة ل جا ذاز يل صف ء اكل (زجراقب
 قرنا ترجزمام وطلاب و ثّيسراورنفسلا وجا نمنادو صم اههاهيسي مواهب عام ميز مو قمكلاب 'اللانم
 ةجاكلاب هاجر لطن رع وز اهصادرجا عجاونازج و ريز>د :)كودلس نوج عاج جب ثلاب هرجن اور فيظو ركل زبارج
 نثعسر ناكو برع اود ةورحوبب بعزوجاب ممىنلا ذل ثرحبلاؤو لم نامترلاو)ظنح هرج اكيسرؤن دزحر اح عمجباعمج
 ورضنم يلعن طه ىبايه ودلع بضم مالا لعرساذ ادرج لاو. اطبلاورجل لاب فانمد بعز سمي دبع علا ربع
 ثجتكو بانها جاز داجةزجاخورشارجلاو لعاب زبارجلا كلاود يلب اريل بيز مراج امهواجاميعم كلي خد رج طيلك
 كو ءاخساس وليك ركلادتف !ماجبانرجا عم ا»لوسروكد عرج ناورامو ثدحلاو ءاراجو نمر هاب ءارجذادأخب ع

 و ار ادارج ايو جا عمو لوسدد كد كر فاورايد ثره ا ؤدق فرك

 نردد شنو نتربكسر بج با ناضضخعو كلبجاز مدل كيج نمو دل اج نعكلكك لغم اهو. وم رع يحال رج كول امس
 متظو ار يبزيج ميد اجل اهدو طعم زير اجورتيبزجٌسادإب فلاب هلزجج تراعدٌرسوراد قسمنا قدك ادا ج زل صوح ا

 أث دنع تازجا نولوني مؤيد ةاش كنع كرجل ايو أضن ن جرش ى زال مدور س د وضد إد الا نه دع يزجو
 لمان مزطؤب ايرمكل ب مزج كاجو الجر نم نلن الجر انهورض ا ظنم ئز اهيسمسْص ان ا نالف عمد ثييز اهخيو عزيمطاب
 رهاظ ع لكلاب ةونجلاهاظنالفو تينبج ذه الوونججو ف ةيوعجل اب مطعأن عغ مسد كيزملاب اج جىيزجتنلا
 ايناجودعو اءانتهساو ان ها ياغلا نع اة اظفذع ءازاجور نع ر هلر فلا هظزعانامّتْضحاو جرا اج ءاضجل
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 توري قنكأشر هزجرب ندوب ل مهتحرج وملف تباماومتسزحاذاانامتب باناوززخلى اثل اب ايّتفب

 55 | مان الواولا نم ضوع: اف رونار كك جبنا يأ جدو تاايماد لكك تعاني 7
 كرز ايدن ة لما قسكلا عابنال ٍنرثكم قيرثو لوخيطم قلو نأ ب ا َصياة املا ]جراب ىو توي زكي ناني فرد

 انة يضاذ ان ناس نب ةولمن نونا هددهشىدرعيتف,مرنلا ود ابك اكمل اثمملا تملا ار ئشالسدذ بالو ناسي
 لاةزخرالا رن ووم مل وجزعدال اذ يرض رطل ضن اكلذرنإ ايل اال امبو لانمنيمز , ضد اذانكاخ 0

 0 اا ع هن داعب تعا و عتعا رفا رب وطمل
 كايب هدر نيدريم فذ ا[ تادما ناهد يزل ارا رعوو ةامادن ادرج )لامر ايس ليف لعل اممئاك 5

 اوال ثيذمو كلم ترن !كيتييؤ كم عال الل ةلثمانهل ايدول ام زكو ددعونإ م داربءازوذد ةورم زلال اّيدرع
 0 لا رز مارك وعلاهاعثم اكان ولا اثووثبلاهلاثو ضوماذا زيي ظو ريو لري ش
 مع وستسابا هليثم كنب هز لثلاؤد ملال او هان كم ضدالا زو رلاومايثكان ١
 كئابتملاو ارمضلاب ءأئ ب ىدر' مان نادثوبا بابن ديون ارد تو ندز باه مال اءولو لاعبا اول ةلان اكتب

 يارلابايوريجلاوةاشلااهورتعارالو تعال اعل امي ةنحاصواد ءاخثوختت توتو دنس ك اثنازجدداكوزبزدنبسك
 :ًاشخما نإلب بنت شي لاو ضازْيعلابو ابدا رين | لاول غادالو و غم

 لنوم كون ةاقش تساوا قيد دؤوب فلام هي الزمف ة امهلار شل امومل ابو ثس| نام شردر اب درع دعب

 قءحاسبإ انس ءافتا ار كاد نداهير بار مسرب قس نيج در تمدشانم دروس سازو ا ؟ى زم يقُسم روس توك سول غار

 أن ناضرب مثير ىومزا سسومكلاب مد أنش لصالالعبجحاذنينيسدارا ضئوب الك ابلاصت عز جارلا ل ةاركبد
 قبال لاباس جوأننا هوكووداد تكورساندزهوانههانزاه اًيكرركلاب نين سدز | يمان رهوراف رب ابودزيْس ل اكرملاب
 نسرين ذعؤت الو ةرّصلا ف كيال ثيحلافت هرابو در اكص ملا هركلاب ين م» ”ديجو ديأتبمقديابركوزوهانم كلذ

 تلا صشلبوءاتدفوسو امد كنها نودي رخال حل جد انس هوو متلاباي
 ' دلئالفن :,وداتجالاعضومنازعاتلا ليش نم بيرلو تايركوراب دزني ودام روز جنا هماثد ابدا هتضج ىدايالازشم
 "انفي ران هذي دئعوباوذنات يال اتيوءاتحلاوم»ق يبد رّيسر افلا, يجدوا لاي ردانلايؤر دع ةانشلا رش ناو
 ظ هل اقي جاهزا ناسا هز مودا عزءاياًمآَحْل اب ندينادركر ايو نيتسار نماج واهيل نيسكشرووام ضب عن درك» اود

 ٌْ الناس دكت ايناس نينادزكمودر نديكت دودو ندرك دون ار ركبو ندُس مددورتجاجر عنف ص عا

 1 الل نالن ماو ةهرنمورشدو زوما دبس مزءاا تلم نالفد نايلي كلاو هضلاب يت قمكلام ضب

 ظ را اونا ز فردي هك: لا ئفدأع داطل اني كرومألا اعمل اس ناكاذا اانشلا
 ٠ ميسو دزور نيالا !موينلالاتزجي 0 اش .:رانشةسراتلإ امنلا ملاَوَو

 ا

 لكك نيشالاحاوم ءار ناو اذه ماد نيناثاتظدحاوللق يمل اكسقتج نأتسجا نادال يال بالمد ْ

 10011 هرشعؤا الاضغقحارشنلاو خيرلا شع عملا رشعردحا نيبامبو فصنم درعلاو نويبالو ةرثحلا ان اضب

 | يا ومش قال 6او تطل تا ءانلانوكل تِلَتجاانمافلألاّن الن انت تش ناو ناننما تنل

 رج فداراوهجإنلا ذاشاو ةديضلل دارمالاوأس رخال ازحاف نانلظنجني لوني نادارا لظح ان ضذوجعفرظ
 ا 2 اا رامس طضباو عت ةول انشا ملدإ اسالي ن إل صالا محن اكو مادو ةجيراو هار دز شلع ل ا اكلظنحزم

 8 النبل اغا قواد لانك اوبل هد كارا نتا لست اامدسأنل نضام
 5 طع ئشسور تالا كوشاو اغلا مالا زارخر يلع 0

 د أ: ليج جامبو يكل + نتا: اناث باكلاع ذو: مدونساث را ناكا منال م دلت نع دلت بشسو 2

 ١ ا هيرونووضلا تو لاح عن معالج ندولفغل ق ؤدلاو فلا لق بانعاش ام
 | 0 ادام لا مكن 0 هب وس عمو مزال قياهبتياو
 ! 0 هعسزك ىناع جلا ١ د طا انزين اق نهجدش اعدل :دؤ د نو كغ ازيا دنس كل غآ
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 مرجوموداكب ماظحلاثمداكلا لعالم تل يورتيطعاو اغيرعمنلباداعمشفن تيما ذاءتطعا مل نيبانالف تيلبال جيو
 ٌيكلاب ءانرب نانرلهو موئسل ةتابثالاا«يابج م ندلازتلاؤذتلدساممب اج بن آلا منذعبو نيت اوجوموارئتف
 اكو ,الخوسو لهابؤي] وقس الاول هاط جزم اند كأن مغني هاهو نيساوحن نو انياب! ام نورداانرملاو

 راوؤتبا ربو كلل ّر شارو: قبو ناب لها لح ادلكل يشف هيرو دنت اهييع سي ناكل هالخارلا نار ضْلَصإلا
 * نه بددالل ابيع ل بجو مهنب متن داك حرب ثاعصل اذا اهز مولع سنا ئريزهو هدأ دركراوبد متعلاب نايم مب
 ديو مظمو ناورصاج كلاب ةانهم طل ى!:نبلاريجتانالخ لاعب نجني اذ دان كلك ةينيرسكلاو مهلا يذلا باكو انكن اكان
 يخلو مد نسنمارطل ا, يبحاو نارط بلة نال نبال. تال ندت النوت ل هزيل لئلا ذو ابيب ك مجمل يالف
 ضان رب كما لوقت تنال عاد بان عرهذ اكواولا هجرها خل او نّيضنجنونب ل ساد ريدزي عش ومن وكب القرب هذا د هوصزم
 لوو موف تاوكهو تاؤحاتلل نطل ديوداولاضدزحب وكم الا ثناومءملا نيج وحلت الو [جاه جشم يبزمعبحو
 نوال ايلاوعب نوببمعجو لو كتاللنضو عجل ثمل اضاام عجيل مصلارركل م لغيو الضر ندد نركب نازوجي الد نتف
 ”*ةرأو نبأ ن ميرعلا عدلا كسر سولذ مرلفو م لوعتدإبلكأ تلكو خجل عض لع هامل اذنم منال ن وعلا نوكب لن ننوجنوكين |
 ءايليجصيو تيب ل شونج نات كلاو قلاب قب علال 6 و تسو كمه دعب ةؤببلا نيبنبالاثبربلكد نزئجميو
 2 بللي ركل بقلاو اوكا دعس ءانملإ نمو: قوانماماوداماو بالو ميضجيو وتب نيا شلاو نؤيأو يب
 هل ايه نيل اّهيبواه در نملبالفاتيفدحاذاذو اولا: عزموع] هولا نملا نال ونت لق قدرطلا تاء لو تنرملا تئبضاذا
 .انيئزانىواب تتحد ركانيبل نانبو دودج رزواراركدزجوانمادزبوطلا تاير لصالا 10 ير نريدنل اقطاب
 را نباثد[تب الد تيبو نالؤتنبا نهو اهتز عزب مثالا نيارزمرالات نب تانبلابرراوجلاعم علا تكرشاغنعشس رار
 رجالا مهلا نوما عت باب تيدر ارد ماذا اين اكمزثيرعمومر ملا ةدابزيرسب خيار بغل تانب جاو زصولاو
 تاغ اثالاوبرنوب هكا يجزي تسوي نوه انبا عامل نبت و ل اميكع ةروكمذلالاوؤداؤ ةزمهلا و تاك
 ةفركرنا دتشو دابر كتدانزعب قون من عوام جعلان نملاثي دؤح اهب ىضوم امو لخعن ا اياب
 وبر نؤؤناللاخعل ماب تببورنهزو ذانالا سيما دوي ءاها طع نر تباسي اوضو ةرمالا باب نيىؤدش أر ضبا
 اهرطعو اليل والوتر كمت نيعالر عم ا ثيرحلا ف واوزحاقتاوم انو تزحا ماه بم ناكادبجو اراد زداخ
 برزحز موف ايلا لاجدلا كيبل اقيَزحراقكلا ولباس نولازنال مل انضانهداذدا بأ عروض وزغلانم

 هم ا
 0 سمّصلا تررح ل صاله لهدريز بك يحرادسش ايكو

 الرتضكويو ملء الا نبارتع كسساج وج ا ع
 كرنب الئ آل ثمدا ا ثيرمللؤ و يفداهرمحلانمودل احجار دزالواناهواو تلوحو ا هتريهتكور حالا نان

 عانانإل عاسانر سبل ةريعوب الا عا الل قو كك ال6 كنان دل اف اًيبو هتان اح للف + كب ا لمتس ةام
 ,ادا) كف هوباالكوم يريم داري نين ايهدتنسانلا تايلوم ةبنئمىمثيضدراولاباذهرهاولابتوكبد اكمال
 لا ةنلومؤرانو ين انلاولنو يدجو ريدك قتلا لم نادال ام لاضض اكترس اسم ير اهلا تن
 .فيتعوا ةوالم وبن تح شك لاب كم مطلب ةوال ماو زمام ان لن دنيز ددهعدملا ريلاب هل ممم وت

 متصرمت ى اننا رح هولرا تل امل از صا ن عهيزمار يرد نييمسولم [ض ات عن ازد نزناوجكءابةوالث ةيقب

 الما نانلا ثلتاو يفد يصدم )ساب ع: ىلانماخ دود مداطججبس لان كروزر ملتقي انيو فل راصد
 اهيانؤلاوونلا جوت اّيلتلإ امو دالوا نإ ن ركل الو ارلب رش النار دلع امد تلت الو تيدذالن اضالإل ع ءاعدل نموا هدلو
 تاكل حاوازئيناورضنس م تلناو الواكس ملالافطا متنا هالئاو مي نم تيقبااذا رنعشحتإلاوازم دالعادلاهؤ شلت
 "٠ نيالا در اطومتعتبي ا ضو خجتح ل تون مرزحاب ناخذ يبد شستلاب ل جرلا حث انهإنإثطع امها رغّض تبلت وراها
 اذا )جرار ايو رحله ذل ندا زن ل و رزيج : عروق يووؤتد ارتجسالاقوم ناوطلا تود هزاز اهم اًكبانئمو ما
 زد نرشزاب ىباث ءاَنلإ )صنف لعؤوطعزتلاناذطوووغ هاؤناو من وعم كالورشفلاب عون لوزا
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 لضابن وال ومر بلا نود بزعل ااهىراسر مكلاش لابن الوشم اوٍبمعلا اهيئداني ءلربلا تب 5

 ةلكورمكلاب ىلا ا كاكا ريضعباذ :كيالومب يتلا تس زك م ياومرأدلا يلا زول ياا كزجلنا ايبزاو

 أني موتلاطعتيزإبلاقبان تخوم تديركئكيرف ىاسب هابل ل صف تابوا ةئزو الودي امانمممشلا منش
 ادن ينمدب فري كي ذوتخ بال بطروؤقلاب ىَخ لسن ادب هن منارتس تاو[ لَ هتلاب م اجلس ةنازر عنف

 ءاتحر راصد الزننيئاانجاببن م تبرهاؤ بو ون بوضم لبر يدإبو ند يدأ ب و ليتم د دوْشنأ ١ سافععنرُس ب

 نادك ونربئاربج ل اتجواذللاب :اريمالااتهؤرلا ربو كلا دل ب هراطحتوالن دش مجيد ابر كئاوّوفلاب ةزارب باعالا
 دن جدابالماب ضد اند بابل مذ كاع اغيل اسال: » ءانروضجيذإاخ دم

 اعاد نيزعب تيدا نيستا َنبو ذوتادرعوذنازيلتلا ما وتم نمد تبرعاءاكتطنمؤ تيوب الاعب

 ارواصم دال ايلا تنجز ةدانب م لصأو امينعب عنقك دوييسدملاب اهب بكي دسسادساوالمحن انام ودبمادن مما

 0 ا ا ةزدارنانلاىزبوسوزبالص ل صر باطخ طخ )ثم, اهلاب ىحاقا
 بر زيلوسةدوهزيق تبي اهبل نمؤي ربل ثنزنحا نإ ءآزعلا لاذ جت !ياياريزهطالصاو ناكريز هارب لاح كرب ٠

 مضيان ربابرل ثنجرجبو ار فول تربو ثرما لب :[ نا نار اس ادن درك, ض راحمو ندرك ريارب ةليايمشلخ كادرب درب

 : ةيكوالد نئامرإت ندا زب تنهركلاب زمور ذاوسو ةياريوزلب ابتلاع اداب ناكاذ اريعبلإ ايو كك «ارررْساوب

 وأب ةدرب ادهراوش وكول ايلخو زاّيسد نوجد شاري قلع م دوومهرصز اش ئيب تل تأ مار 200
 ادورلع ادب لا ة سنتان ةربانؤضإف تاعجمإةانلا تبرباو جندب ار ينزع ةوعل مى زي لعتعجا ال

 !نورر علان ئرب هوضيو لخدعل اك زر نص تزتحاو ىدرم ءاننيكتلابو نقسج,نينخشب ناو, © سلا ةازب ذاب ئزاب
 ع ز,لغاذا نال ناله زي اول وزاسو هجوفد اذالجلاىزباوراوزب ةامابوزبالجر : تآك عدكم "ردو منيبم

 أكوعب اظباظح ملل ايو رش شنوككا مجرما ءاوظسي ل أظم ب 400
 نورت دررسأر | ارراهسلات جيل اهي نارابن ديراب .تعسو [ خاضع غن دركؤ هفووم عب انيتجسد[ض ان وغاظخو

 كلان !ابمطب كفر نسوي عز جؤتتي ل د نمو سيف دري ن اوبر لعصر جار لابو نمزداج كرا اولاؤيو زمر

 ةلاوكت ب انبدسجءاجرلاومشلاب» ا ا ا ما مل !اهبصالال نجاح
 كلاس: هلز هكلؤات و اّمِغ مات اكامد مسلوه ايا ندب غيت العد اننا آل نر ان

 م ا هت سجل ادعدمبت نكت طل عالأطلا قيل ااا شل مرارا لدغب ضيأ
 0 لا باطلا ارا الإ ور لا هسرماتممل املاتيغيلازهب نيج خاب

 رو هبت ضي ودلا .اوغ انيومسلط ءامتنغبو باول تين تلطرد ندا دورابو نكس رلطرب ند داكن انرةترسك

 ١ ودل نس ضف ابيل عمو اب يلا طي لائي هدناصسّس بأ 0 ةرنذو

 دعا ابايسبلامسالاومتجروريلعتنعرااذ ذاك يلعتّسباو هداه ابا اني نمش ايامنا اعباعا ميا دفعت لف

 يلا صَبساو دعب لكم نيترو ضب مّصمو هانرظنناعل هند الْوساَس ثرمماذ داكن ع َمعجَربو ميلا نزلنا

 فلاب اك لت داهازحا كو تنعم: ن كمضاد توني: |ءاّبسسا انجب ثكر ما
 1 انرك احب! ككرب لشتلاب تكب و هيلعتيكبو نك لاو ا :حأت ععنربراب ميج اوقلابوزا وأبو هبكرملاو

 كعلاج لمن نسكن اي لولي هكر ببر يرفلا كب تدوم وزد ورك كيم كسا وركب رتبت كلب
 ال قيركأبةوب عا وددد تكرم دوددسا جركل رغم ذس :دانايزرو اجل ايواولات يلق
 ةيرزمو تيله ارد مم ان رشتخادنايجئوردر دندن ءوزحاي دم شن د ادخر روك أن عماري اال عد

 الز اني نشاهد لاب المكلا اا 0 رار ليلى وب بونمء از اليل لع ”تيليو تلا

 الو اميل فم عمززكاتلا ءانئلال نل٠"وفذح لب[ ابو عداديعت لانو مك داخل عب نيزك هلو تملا: !الورلاا
 بلال ناك معك كلاب ليل, ااو الإياب امدوأ وصل نولسني لك وردال مدد طوقكاذبتنغ

 ةرهد تلجوا 0 هرشوبؤيزعب هللا لذ عزل بأ: ل لاق ةعوعتمرشيإ 3 خطأ اين + :همءانلا خت ناني لب

 لا

 نحل



 مسرعا
 ايتن ايلا بضم ى ماى درك ريك وما توما ةملوثما تنك امل اديب علب وما! ادن ازحإ لش كر تكا

 ليم انبا نايم بلل امين او لس»لانفوعوربلا بونستا ا عبرا عمدا خف اوّرضلاهى وم ليرة زائل فز مانو 9
 م ,اوم ومب ءامكلكو تحاصو |  اماومانر وسلا تمأو اهينعإتباتيساتوزتا كك نماضرما ماتشال ايون انمركعزب

 كاشالهب يدب اماد كلذلاءطكوبب ماس قينمو انف كةرتن نأ مدرحلو غلا ماكحا عيمجؤرا:لزخم تطعن رحومر اي دير تسلاو
 لاول تفادسإ بلا نم نيران مكب لود كمركاوتب اننا لش كيا ءازجلاو طشلادو عام ادبي انا نش اجله اهرب كين مب الك
 كلفنا اسناد بام لون زاد طل لبد ايه نال أوج املاززبالو مالكلا اتضالوهذ لاباس موصزميلل تر
 ين ماكل انف اتاوسكذ )نامي يمدحانمتلرباانارمن انزل انجح ع ملزم ةطادبض م بكام
 نر تفدركلاب انن١ ايرعيبز بيزنترم هتداد امال وتس وز احل العال اع يصحلا ل عزنا عي تاعاربز نااًما | وَِهولَن
 هشوب انا ن|ميمان سبقه منمد جوتن اكل وما داو هانا نيرظانيخ ممر لوم كر واو ناديا اين افي 6 كا تع

 نانارضمل اينو يد :اهمار بس !اهدحاوتائاسي بلا انا ضلال اهنلعد ا ءنممنالاوءاطباو بحر هزاع نب
11190 
 نيوا عجبجن لادا جتنارؤخسكلاب ان لعد لنساب همز عند عنا جدولا بد سدد دحام انو ملساو اجتاز اركب
 اجل اووآس تؤ دك ور وزشابنودد ث كناجن و اجءانىدام كأن ععنتنركإنترككلا/ وان |ركو لوا
 نال زمنها جرتض دقوذا ثوم رضا خب اواو ةفلوال كلبا راهو عم تأدتداو هادو

 والابن راو موا لوو انانزالفل تيوال ابد مبا تايزانمدكتددلام لاش عمملاب نيرانهد تعم يزيل"
 انزاننلال

 كئلالع] دول عموبير اي انعم رحُوأ ٌجوداتانير لاغشووانباقراورل باو اشيا ذو امورك محم د وامو غرو امو ان وكسو
 خجلا يارا دئةلاومالاعمر مامإللنيبمل النمور كمل كاوا ناو مل وفكو كلل اورعو اطبذ تب لالونكامهإلاو
 1 عب نوكيو بوبوا نزال كا ومكن اللا دعم نوكمو ةحابالل نيريسن ياو إرسل رمل اج كلو مك ريل نبللا بي شارل هيكل ونك
 دريئرحأ كيال مدان الن دٍربزبو| رمال ادسع ملاذ اللا هانعمل نهب, ن و ربزسوانملا ءايملا ءانلسراو ميلوف مرلكلا عبو
 نيل الو ٍةوصملاضلالابليقاريز لوتس دبعبلا نود بيلا اهىدانينئلالاد ايلا نودرجرب اس لك تود ثروم اذار صقم
 اسوم اضالا فنيل يمض نلالانوكت هو تاد نزلا فئرجر مامي هو مزمار هتركرجماو تلاتة او قمل نير ح
 دقق د ااثو مع يعمل باب معلا عزتي صا ذا كنت عنب نوهت تريلا كحلي جايا بد نارا بو ا لصا هدد تدر حت | جونا ماقزعسكمد رافض يأ نالعدد ناربنوع اسالؤ تنل العر نالعخو
 نيل ة يئن فعو ايد وزنيددداتحي ندم داوم مارك لربات لوةدان لزمن لايدايغ ريد كك
 رز رالا ف ميال وضل ذم نوكتراطاتع منهو ذاضالا زيد ف امال مومو راكب باولو خل بال قه مب ال
 اما المت ئازايونيتما انا نبل ماو ذم انيب اذ مارب ةلماب ثيرم درج انا لسد غلب تير مل وانه نوكبو
 تيرم نوار سها ل ةزئاجأكةءالمزتياو ذ ءالمتل ةذالب ك نجر زيدا ماجيت محك تن أجذما زنط وك ءاجو كان اج
 فاصل ساي اذيلعب دلالاذ مب تعتسو ةسراجانتب اماما ناهد لا لعاب أداب ابصتست جتا زو رملا ةلونتو
 نضاله ناكل 0 ملود نويتكلن بزل الغلا مما
 نال هئاةفسا] عل غزو مبلدانعللزاضيومر نب ترحاد ولا لتفس اولد مهب طموساو اللاتي يو لملابس الاب نول مال نزاع نورطظنلاو اولادنا منيل بالاول ذم
 ارو زفابوا لفل جدو كللّاذ اندنم انقسام ةنالإ باع .انهيبرعا ةركشإ ع اديس نسا ذانأب ميم 1 تااكللا
 ياالث نالمرش اجزيتاذانتف هانلع ؟تانلاد عبو سلا نون إننا كلن لعرب ثيررم هر ككدولا ىف اياو د ايان تلد الجد
 لل عجب هرم كلل طسف ناكل الع لخدتو ل اه] عملا :زر كم عستساناو رم الارفعلاعمذل بلد يل ارسال نايا اذكد ليلا ردا لع رولا باد تبول نام: زيادرجلا هبل يبا نلث نيو نوب تلق سرد
 نمزبرح نزلا عين يبول بولا ذم يب باكا د دوج دامب بنل وزكا نئباكدج نمل داو ثيل جدزم ناكتبا] اهيوزيزلا طع نياكرجام بضتح للم ناكل وم نبك منتو نع اك شمزي اكن نعل ضوانومنيونسسكيو

 وو

 ويكمل

2 

 عر

 كلا



 ىذا

 يام /

 كا ىلا عع

03 

 مسرع

 راو عيا ناخ اللعن بود اننا ننارانلهض رؤيا نا كلوثكاذهو ةوخإل ناك ة كيل وتكر االإب نر عفر
 دذلا نما مت نوركودداب ةرخا نا ضم اوب اد وزان بالو با"ةريدمو مظبا نونل ادواولاب عجدتو ةدالولاو ةزحلاو
 ناين تاعلاو هال افب قصدر ندرك ىردارب ما ةانحاومخح لف حالا كد يح الاهل بنلاو ئابارج | هاوخ
 لشمال يح ناب جر اوصو نت كردار تان هاب هوكو هندى دارو ا لب كلومباو نالغب كالاخاال لوط
 حادا نالنل لوضتر معو تمرحو ريحا اه) تاعجو يارب ارلا تحلو يوحاو دن نبك يدوحا دار بارك او دراشوكو زعم
 ,طعر دوي نمل انني ىزجرب ندرك ؟دضرابو حالج نفر كت مو نداد ثزف ءاببا جتاودارازفانسد لاو) يعز بابساو
 502م هنلاذتنالفولعربالانيدان اووي ددازم كاطع ةرههالب دوو حولت او كاش ةزملاب دوو نجت نيا
 الجر إ:نادارهزلا نا هلئداتومل اّبهتمتنكازإ. لم دوم انافطَسلل تدداورنم زخساوؤرد اص هلال امداد اثساو 2. ادع

 لالا إبلا ايد ارد !ةبيزد ع رتللخوا تداول ثيؤد اول كر يدان امل ةراسلاو اطر اكن
 نورازك ماوزب ان عيماد كلى ذب يدا بم ؤميكبى إب نها مضل انبددشٌرطسنعيرفخ هلت داب نيألإو داو لخيمل
 هزاداىوبدسررح جوتن هيل ل اد انوز هنزازكت آما نعي يضلل عزن انالل كنمى دآم او مكدالا م سالاو
 ىلاىذاووب مرش درتارب تيد انومس مساس رربذاو ةاذاو ىذا تدار ءازيبا ّ وادا نائكرب| خيب وررلعم

 ًانابراتلائىرالع ىرا اهلئلختللدجسدوبو در ددكناو نكت ماداو اكيركناربأ زفاند ف جي ذاوأ ابرد جوم
 ة/ء|مرتلاترال ادى ربما عطنا تجرب كبد نبننخوسو لكملا تع هايداوداتزغلاتدالاقيدوبذ نوركركعو
 يقبع اوتاتبدمنمادل ناكملاب تاتو فخوهنيكذادشررب نييرد هسكلاب ردو راد تمل الث قتحالا نم يال فساب
 تنملاو اهلا تين ارا :بارل|لامادل لوزال اًيدنتخائراربراث اير صح الاعسرَمد جرادانادئلعورؤحارملابَىرأ

 و: و عزوعم ايل نكلاب ىر الضاد نا دزتا ةراكر انتا ل انين مركزا ضيا اناناامهّتيراو ادحاو اًسلعم انْيَم

 ولي ذالاقيدنبوووربكدش نكس ناز محد بانج دئايككلاب اذا نزما ضي يام ماننادداو ةزبو نددا عج
 ىلا ملام, ازاد هءاذاومرمالاب مللي عضوملاتللذ نبض را بزاز ان هازال تلعجا ازيا ميذاو ايدين أ

 كيزاوعتتن هوذا[ كاف وخندشرتفرك ير شنلاو محام نع ابقار اه دل ةينداو رباب عجز مازهبا زءاذاب
 ن دك ءرازمجوبكاب قلاب ةاسساومز دونم هولناو ندرك يزغم ميسا نمد لف اوءل تضع او ”آ ) تعينصإع

 و ا نا يي

 ىااوسات +هرغبوا, عونا ةددعب كإربيل نيرا ذم ةوسلاب كرك نبي ثان افي ن واكرم[ بصو قيا
 لئجيلعاةلاسربادن اكن كلاورلإبو ادداحوتضا دري اس ن وزن العدددادؤفلاو كلاب منهي ضيبؤسا
 لع ماوقسامونو زعأ نع ن دان مروا مرّقغلاب لوعت انموسا ةاعرلثمتفلاب ةاساو ءاعد عار ]تمن سا هو

 دش نيكه ضاو ىدضاونسأ جوساوا نتسوؤز مانو كن او هلك تح بس: صال هسة يوساو قيإ بف
 ,ةبطسمو مزمملا كيو ءاشا زير نانباهزحرملاو فلاب واسم .ل تنزحيانالغل تساد نزح يصمد منال اهي ةنآون عمم
 درتواودم منايكرمهرباذا علا غناوي كامل بدار قاوم يأت اكل: صان كولو أ اهرغم نال: نح
 ليضتقولا ماكل بكا لنم كي اص كئدو ةاتفلنمجاضانيكرابؤغلاب هاضأ امزحذاوناشا,ميمصأ نوني لاو
 اس امال وول اهدالال اهب تن اونو جلا ثنو لاله صندل ولأ يال نافل اهم رنطأض غن وزمن كلنددو نورك

 اكز7تيلنا ال اني: لمس ال ل رهف العش لو تبر دال امو ن دنكتلنر دو تميل ازين طخ الازشل خد
 .ةياطؤلجوازعبرطيا ]نول ندرؤحدكوسأللاهاممادئوملاث انكي عدلا, الست ككفاوومل لأ موكل

 ةالجوع بوج ميا منلابوؤهلابو لرختلا ويتهم ةولا تارت نب ولا كو جانالدتكوس ليضع يلف هلرالا
 ء[ن الهزل لالو ل الغنالو بدون ايار ظنموك تجرد ا ع1 م هون نأيمرزه حف تطوبنذ كرف زجتكلاب
 ٍليزرلابن إل ازبكض يا لابد جلعبلعملا كاتم :اكض ل ضاطع لادا ٍترلاَمْف لعل تيس
 ؛لا ةزجيزد احلا ,نيزغنرلا ىلا رسكل يل اورلومب مون د !ايلاذ افيو رع ذا ماد نير سكني ىلا لبر ثان ايلا ساكو
 قب سلاخ واتقان الملل كلماوسرلمم عال جرار تا دربك زرإ كنب ثتنكلا تشوكوتبا

 ركب



0 
 ”ناو ماهو هرؤ تهردلاني ءآهرو ةاماد هرزالحساكروبدانسا انو وكر نع و بلغيدافاوا ةلّيسار مخل

 و ردو هيسيفنع ,بفالورتبهفد نع داو ريجسالَو ثيوح اذو يلد 5 ناو ةؤرجو نزحاني وبه غلا ءاهدد ير

 لاول جر ؤشعزاوكشكرس ودوني ن يقنع رلى تعطاونا تيتتيساو تيتباد تنذر هان مبولطم تعا جئرادرب
 ةّرلاو لال ثرحلافوردانزارجي ندركابع يلو لئاو كونو مناد غافر واهو اوبل و ذو ضيا طادورلاو ةارهاو

 اهرجو ل تثما اذا هالسمإ انو دنززد مجدوشرلاو تعبك ككل ب هاليم ءانلا فكل ذو ان لوو ايل ادعي كك اهرلوب
 يلام هاو توبكع ميال ايام ,[معلا ةبهزئلسرارلومورلوم آم اهلج ام ةرمكل ؛[واولاتراضا ف رلو لع

 ةولفو نيم الم زجب الناب كنودل مب كرم خومونالفإب اهمو لافبو تساشسودرجز فكسار ثلا_بط نم بيه اذا
 1007 بعام هوميوطخنو ريو ركسو ميو _عاذكو حا كو ادحاو [ًسازاعجم ةتيوص عمب مساو نو عل و هد سا مان مدوبيم

 واود سيلا لوس عدول نمو نؤييوبيمو نامي وجمل امض ىجف اشو بوبس ثيادد دويبسازنه) وسو تصنال ام
 ءاهلا لصف( ملع نعش إذا لوحه وهو هاو وون وممن دّسالا ةرض ولو ريوسسماكواودد لاو نوم رهالكر
 نسل ء!ننمل اهزكذع ياام .ورسكتو هاش اهلضاو تيك مة جد فماتلاو ثسارود ثانيكفل هدو درفلاب عه وش لجر

 بهو وجبزتحالا ل ن هاهسو تاهيل اقني همك نل آيل ايو ا هصيولبدلابابملع نفيولاد ت انمار قيد زيهم الترم
 كاز ابا دازتالا لا نال ةعاج املس نوكتل تيكو تال ان ال تالاف كلذ نوجبالك تن انللاملا جا داثا يذلا ملا نوكيا
 :امدويلخ دلال كوراركلإ لع هام داي ءانيل لصف دحاو نرحيلع ممالا عزت را ذاأَنلا هنملالاتلعجاو ثلالا عم

 لورا جاسالحاسلا# م[ < بل اوىاولا بس ايما: شاذ ب تهجر انجل
 ع اولارموا ا زملن جف ةزهباز» ف انلكة هدام زول اعد ل سواد نة يلظنس وكن انالان هبل انه ان عبج
 دي فو اطوسإ اولا ين ثيرعزم لوزا و لاوعد تيت زمال ايل صاو ءانعلا
 5 باونيذاشومو نادانرجرع ّرلخ عمان يقب صن درا ررتكلاب أ ناتسويدنانتني) قيد كبمهإبا دةلادوفلاب هإرأ
 لي ئازا نال نيب لتقف لب نيم رذو زاوبازغع لمتد "اما الف باو عضل يع باو منم تخين ينتخب نايباو

 ؟رءيانزا تيا ذي نعللا تيب لماجلا كول نحف ملومو ماعطلا ياي ءجاذا معلا اهفدط دابا هال اني نمزعرائئدرمالا
 دوعن لا طعنابا كود هضعبو ناو نيل اؤل وفن واولا نمرهاذل اذ افحاو امتلش ا! »عجن الز فنوبارل صادم يلع علام
 ل, انتنرلوت مصب رذاناج طلعو نونهو نومجو نؤحأ كل نكو نون انرلق نونا وواولاب ثكجاذ اد ىوبابنلاو كسا رفاضالا ف

 لاقت ايو ريب ناوبايبتربو هزي دل عبار نارل امل يبو اضالل نؤلا تزخ بايدي يؤعنا ل جمساد ميقا كيمأرلاد
 اضع نوايا ا تناإن مازدد نال ايوناعضج لونا وزوؤمعل ال ثصنإإ لب هيا ةوبالاو ثدي دعب ةوب كال ردو ني
 جمْسو كلابا اير كل ٌباالل ايد فزت مهنلا دارازيطن نان كلاو فلام تساند تضاان مالازف ماومكزن أضالا نع

 ند زينل: اوبر زكنص طن الدإ د وبال لكلكو اهضضو )ليكم ب لج نان لاقيوئتم ملا نال كاب االاول اذ ابرد
 اون[ لة [ماب اد ام ادعو ناكرما َميرلوفو ضرغل ةؤنارت وداد كيوأ [حأن عض نديلاكلاب نارا ع ضوم
 ةهتأ موو دو هانحمدل مالكلا ازمه انعم زا ام اهدا كن كوبلر قتد نمذ ذأ هلذطان امر هرمالا كتبا وازن اس

 واو نواد, ايار او لون ماعلا ورتعو اظورمتضفاو اذا ان اوممالاتلا زد عش ا لهو طين هتف وون أهلاولا اكلأبلا

 لاو اطعونأ واثاواوا وا ةيون| من لائعي جايزختوراولاكبووانا جازجسكلاب هواثاربانشم الام اعنا ميدل سو

 الالوان ورينا اني عجمي هيب قاورانلا نص فريون نرسل هدو هزا"بح ديزل يب طخ سلا
 هرجتك ًاسيسسا ثإنواثا ةوضو بمزعو ضيا هو اناوادل ع طمك بجو كءاجاذ ا عدانار ذاااسانوأعل ايدو ميوجما ل :يل لبس :رلهسولاانانو نان اس او نصب ىا كلذ ررعم اداب نالف داحو مجم انادي هز دلل انوا

 دي ارو نيحات بسا نارين ايإبنادورمءازيموأنبم اوان اؤدان لفلان انني ل خيري و كيتا كلاين رهان ن دش
 اهلين يو هدادداقلث كلل اريمو نالفراو ءاسم رادو نحلو ”ريمدحاو ءانبم طعم كوبب موعلا ديل اقدر اهعار عيد

 ب 307 1 تلال اصاردارب ج1 يشر مالو كر تان م ضمذ انو طاب ملعب ال انو تكوئا غلاما وان
 ظ : 037 0 11-1 رم ضو ناؤحإ نت الواو نس هازلاد منلْسآخا
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 رلصاو ءاطل متابعيه ةزبهلاو اكوام ىوب بوم اع با ' ى أو يؤجر كلج تميم ل اهو مصٍوَم ثلذو ثوب ثلصو ناذ ريل كيور ىو كؤاشما لبلاد اميين له نو نطيط نو كتوعلصود ا

 ابو هاهنا رماربب او روم هوم عاملْثم ةدايرتني انو دوم ونعصتو عركلاؤ ايمو لطلاؤ هاوماع عميد لور ا هوم
 متلو |رلا تههوكأملا اهيلخداذإ,نسلا ثهايو هاو ميو هومر كر اتهام فاكر أظافر نا ئ معنا|ن رش

 ٠ .نكءاحرحبءاملا طارد احلا ءاماو لا ةرتكوإةهيضو هادو لئلا ركل ايزو تجسد ضل اهكلاب
 اير تببض ةاورلا تهواو امئَسسونيكسلا ول جرلا تهماو نيم يهز غعبّرملا هنو مظ ل ضرال ا نهاماو هرّسسر باب

 انو ناريوام تدريب واد قزجن دونم بابداد كريجندركدد ادنو ميس ؤمضال عي مدل اذا انا
 لرش كارو هخموا كد كاب مسن سن ونل الضد ديننا ة ملام م تؤبز ركوب وضوسامد
 "الاف ييموننابوكتجاحنوركزيومإدو نكاد ابنا ندشر ار هانا آمين ايا زكلباوعشاإ اه لوم صخر ا هتقتنوزماخنمالخو ورب نور يمني ا« عندش لزب وردا مانر هبت بلطزعال احر كل رلاضلا ثري ل فا

 01 1 ]| ] ]ز] ]ز] ]ز]ذ] ]1 ] 1ذ ]1 ] 1 ثومازكاد وراكم ردا اياه كلاي مالل تمينو نرش ايشوم وراي ين ىزجرب تدين ادد نديكرادمت
 لاقي اميتبو نما ومي مبا تس دي الاتسهزب وود زيان ع ةججذا ل عبلا هن لاقي ارزدشتفنإر الون
 نوي ءاصنال نىدايبت اود ايمهل ناش تيجرهذتل كاباتزا لوا ترس الف هذا طويله جا قاطن اك
 :راعضي امو تيكيلا نبا و دعنا ورْلّصاو هزئناكم:ضدالان زل اهب مئاك عع د امري فسح انزا ورود مضل ةييز

 زن نالف نمل ايد ضير الاد هايل رعابل زاد نب ابل الارجح اذ نرلإؤ هز انجز حما زور صوتية مالا
 كهتن ل يرم ناز دديمبءالعوا مز ناكمو نال هزيومو مل نعيم كل مزن مكدإلفو امض متن عاهئئعإبو ااه انهزن غرب! ثطسب ايو ايلا رعانئمدعانّنام اغلا هنو دولا نهدعبلإ نه ازلاو ا. يعاهرعإبب كلا نع فن هرنيورانتالانع
 لدنييهضو هوفصطنمزفانوقنلبورذو نلدعس يس هانا جن هدش دنا مقان نك عه داكوتا سقن
 عم, قدا جفن نم تعنرداذ ام فعب عع ككل اهون مق اد عغىرامهزاتساغيزءنينتف» متفد |: ضب عع هدنسز
 راد نول دنع .دامل كعب مهنا ن يبسريماطنشسإ نبال نيل كالخ ورهف كلا ههتنر هنو مالكلإييورمنم
 هاكتس ار تكمولعموا ناه جووباث ندري هو ريد تمد تبكبل اني ناهد ِكدقرينسَوْم ارك ناهئؤد ريك

 يو راوا تازثم هيرتحلاو معلا ركمان جنو عسا عغاهكنكبىصيؤ كه زمرلاتهئتسالاقب دك ضاتنترمزو :٠
 *قإكنالو كص انا اءذلا دل ادور تلات تيس دلو هيجرجرلاكبدرّتلاذ مقفل د فجضن ا
 متضاب كنت ماج متفير تكل: وص اذا سلا ته هضورنم مزال نفت يزججذا قش ادزاب رة رمل نلدانم اليخ

 العلاف نال ناو داذو لغير لان نيب تزل انزدطسولااوارماف ثا راه تال ضرَهم ةلكالاو لهل لاول هلل الشم
 هل تيوفرادضنت مانو رثمدركماندنإب كو تغمداذإ ماب هنو رتضراذا هيون يه دوران نو عراد هؤلاء

 ثفازورل تئموابر منا يااواعو ينل ابةجيرو مو جالنالخلاقم ريو ىأو ل إ) كه رئاذ عداد ثانزلا
 اند وزهواولابلقيد جدوجد ود مجو ىلا ليغ ل شيكا نت تاو( قعد ما عادوا شاد طن اهوار
 قزدرك ورايد جا وبكلاورضلا م هجولا مثالا تن ئارلا وعدل نار عواذضوواولإزعزطوع ار لذ هجوبوسو هوحا

 :[لاراهلامترسكل هاب أولا براس ةضاومداددادائدد جير سس ائارإ باد كاد ملا رركلاب كمأجو ثدت
 ةلتو ثيدد ةجاه تتر كبلاججو ىلا كيلا تو سكلاو مضلاب ماب ثرعت كا ملعن يمتنع داو ماك
 كلل موا عوج اغلا ايزازسجيااوارجونباق مالشل ا ورّبكو لوا ذا يشلا ومو كيلاد كوت

 0 ثزاربا نوريزباهتسد تضرك بو هاجودزنابر يجو امضي معن دس دو بو هخاتْسوتر هاجر

 ”انلارولا نبل بوم لبظل ل نر يجؤن ريع هجن شاولبلا هوجو ا هجورذفدانص ئ) نجتواو اهجو عريصدل هنا ججاو
 ماوتوم عداد ةديصهفرديعلائيرما ومكر حو ترحيب اورتن ناكل ال ادبملاٌكول لتامر جؤ يي و ىوتزلا»

 عابساذكرحو ليدل اوَمف تورش اماواق سمى درلا ناكاذإر ناك مسار يجونل لو يحرق كل ناو رق ميلاد دبس

 كفانا هنئقجا اذا تهرّيسادلبالانهدوتسال اهب صخ د يولطموداقموزثقندد تساهل وأ رجس ١

 منقل
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 او
 شريد هاقف» ضني )لاعلاو وجر ثلا دع عصمت تلعاو توقف اورتن الو تنم النالغ كب نمشي د مناك عم نتضااد
 غلاب هاك ربو هوب دان كداطهويمرمانجا كارد هويم لهيك اذ تفلاؤ هثحام مف امد سقس مي ّئقدو هن هيف اذهب عع
 3 نرثاوانيهكفاكتاذاكتمنو ميو ه ةورطبا شالا داو حانعرصل تيليو اركب ]سد نأ ك عع مدشم فلم ونفع مح
 ننس نوَيكَس ةلطف مب عيا منت عريش هلك وزمكاط عل الورم كافنالل اطر جزامياكاطم نيعانن'نيهكف
 هى دو نويغلا نبك ع في عضتنالبخ عيرلالكادنع ةروثخا يل ثدحا ذاءذانلا تيكدرب تتش شا ميكو
 بدت سزافو ديدؤمد ءماولا فقيل او هزي هود اذه لو: نب اهل ا عيانجإ ولثسسساذ ءاوندأ عمجتن ال غلا صاري
 ' اناني ارماواهزجزم وتلا دار لنجل دان. شل إباء الان ىتسم دق انه ككل اذاضال وانكسر ثلا رزعالا
 اهانل انييول اهلا راع هود ضد وانو اسمي كلام افرتملكل ايو انعتجا امور |نصاضوعممملان اكوا مو ناوضو ناضد نا هاولاقد
 هذا أك متيدشن هد غار كلاب هب لالا كينج ورجم كين اهب كب ملام زمالا نمل هتبامح انة ءانلينمل
 لاو ضل وماما دار لا يرحل نانسسا تن اكذلإ اويل طن نرشن اد دوبل نما ربورنمنانخن اهون
 هزي ناوهاوفاو هوه اقيرريطالا مريلعب عل باونلاّناكبيطلا مولا جدامومورازف |ىوب عياد جداض إو وجت اهدبووكناهد
 ل انيوموعلاةرنازنملا ناهس اداولاضيخجتيو مالكلاب تن نموءوزل املاىا برش موصل اةدنال ايده عولش مان
 انتساىوك موو .ؤنمابب وجت نواذعم تهون اموللك ف ا” ا'دو مظفلرل هون مالكلابهاذو هود! لمح ل هي وذ
 ا ا 011 ييكءءامدد اقم نه ثتؤمّمْيف جاو طظلاومو هون طاوداؤحدايج رنه الئرجي ارش ااذإ شسسوميلولا
 هلا ]تفاهم مللو طقسا اهل ماملالا زان كلنم ثطمم م ثلا ود تنضدوح اهني اض ام: نمةيلحزالف نع
 خرم ديس اههدابد اعزب شه هيبادكنريشمعلاب ره وه ممحلارتق هيراداوعروسزشوا حف ٌرصاق
 ٌىناطلو ا انرلعلامل انه ثعاطميداوشازد عاق ممم بولطموعور اننرزإ فهدزعم ٌكمددرَم اميزاوا من
 | يتفنب عقفدد دش > ةدثك رك أكل لصف مناهل انتا ان جى تيناو عاطإو ا قنيس ادعولي
 ةقيبركه وركمؤرب دودذ اة تأ معن شا دريان ةيصارك "لري اديرشاؤ اريضزماو كسا جرير هّدكو هوكو نراقب
 هتان هاك جم اهل هيو تبا انطلاب نكذتشمو و كلخنهر هر زوحلاب هكتار ثم ةضكلاوذ برجي

 مك سمن تش عيا كن مهني ؤحأن هاكسم مار زدلصركب عراك جوع ل نسي نو تساؤحان مركت قش ا دىداكرب
 غلا وثلار نك متمنيا جلبدل د لزيدالا ذرات جزج لاقي شيرت مالم نهن ضرما [نا تى دازردا, أب اننضن
 نس كمة كون طدسالا كم لوم لك بائع, فكم از ض تشاد فيا
 ملطجلاهدشإبرايم بل مهىدسدركذ :نيمد نتج كم دلل[ صف كج ؤ رك نهكتسااذاركم نإكتلا كو
 كورد كان عم نرش ريش و بريل دعمت بولا جاننملا ]لاهور هله اير يالمو كبك رعشو زعتر اف اب تس اجيب
 درافصناكث يجزم مالعالا دم امينا لإن سحلاهرليحل اكيلعلا مالا ينيخز مالا ل متر رم مسالك اليكم
 ةحامرم ادلافر الينا اوما ماد مسالا نش رسلا نر طعنفنولا عم نال الما ةزما عطه يمار
 لعرب ل ب الزم درلكاليلايرب نرعافلل ال املا, ترعرع نجارلالوكعشلا ةدورن عفر نصل يملا و كربلا
 كادوا ان ولطلب رنج الا اوال الارجل ,افزنف كعب .داا حف نضال
 ديال مرجرو كويغي لثعئيوادضز دوو الز جتا فنُساذ بعل مالنا صاف نيؤسالا أر مضل
 ثا بارو لودو ىلا تنال ناضل يهزم يدل ردانغم زال ]نب معبد ابأهيطع تيرم ضعف تومان
 اناكاوناطتسالتنالا لا لا دان ديرما كرمز لا عضد نع الاد
 نعم نأ عض كرمونزا غجنن رم ءانييفتس ىو هدام عج جنط هن خوتبىا ريس ل ل صه نإ شاذ
 0 - جك راق يمرلا> كيس ايده ماج ار ةزماو أرح
 مهمل مما ؤوتشحملارمشا هاهم اباودأر اذا ءان يش اباد مالكلا:لضاااذا مصير نإ ةلهو يحد ثوارط هاهم عملا
 لين مداوعو تيياناب رم جاهد دس هدودن أداب من تحرج دول ءاه مور ولكلا دو قهركذو ان لاالخام هاهعد
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 هنسلاونونسلاعرجتماوارتتي عيل مو:[يلازمالرم ةال ا ؤووالانمالوم هزحا نزل || لونا انه حاصّناًالاربمع ةيلك

 ”ةيوانلا نوكسو لوالاكب بشن يسن[ لصف نازجر نانر باش تاك زك صبا عر يت ب شلا وزنا لعوب تكتلا 1
 الو غذ نورك اوم لمس اهج إذ نم لكم هدتناناكر كت اهتم ريباتسب نمو برش نمر ملثم مسش تام ا 6

 شوز اطز اعز نضعه نيخمربةزوكركلا, ميشو نيكس بش نوك جرئ يوب شن دش دتن ا اشر هجم اشم 3

 76د اس دهسا هر ؤصن نال! هتساهلصاد بنيتي روس لنمزا شن [اد عع در ردو اننا عرشم 39 عع
 اور دثسلاز تمانلاَن مزه صذو دباب مادجنياب لكن بلر طسنيب روج معلا« وانتي لمد ىو بوش هش --

 نحاييوإةفشومانلاف لل ايدوسانلا لاوس )باتوا ثلا ننخن الن اًهيو تعجل ع ل دالو تاو عملا 2 ل اييرتال "ب
 ملا كيلو نشن زخم مازوزلطش مل زبك يكس ابا ضب عل اؤسدد ندرك ادلاون درك وعشم رش نتيفشلا تنجب
 ايورإنورمذاشمرم الع ذكىزلاومدونشم امه رمال الاوسيذكاذا ونش لسور ينل فال ان دزقوم ولكن لغتنا 3
 رمالاكشاد انو مها لاماكشوتككاشم ركاشم لا توم لشنالو ياواد نعشل نورا نتذكر 5

 معساي داب اهيرام ة درت فصءاه ورز زعم وح نأ عمىدر نرش تمن هوس 17 جوس لكشأو ا و هوي

 "يابو ونار نجرعب ن علبة بالا جيمس وسال جيدض كن دمتي اهون هون كرمز هبال نوادشما ل
 دالبونحوو اكدرنطسو ارباب إسباني ]جرو زوَسو زكي إ] هؤثضو نبعب يتم لك اهلل

 دواجن لالي كن لوس درمل مآل بهاي عملو ريهوش اهغش نال ةهانس:امل|اصاو ملا فعب فوم تبدو "ب
 ىاويبابهامزمدا ةدطضادل ةانتهوتضوَو ةوسانلا عجو دكا هزت بكاذاو ةاشب تعا لوم كلا

 انو نوكلا لع خسف مساومي ا سوماخ مص اصل ]صف ىان هاثلا بنمو ءانن اولا بوني اثمااًتاذ
 ئسجم للصف كس نيؤسلان ل كذلاو ثيدرتسلا نيب زل ير انا لمجد امص ثلف نار ضمص تلف نتن كلصو

 كدر نك انعلاو اق جاوا يمان عل مدطقعدو كرش مدغم اووف ابيع ردوالو يتم ز مومو لمع و نشل د
 دزيتزاؤحرم ؟ليعل لو اظهار ركل لوو ننخجو ياهو يخف وركسو نادانو وب لوكورتصلاب ”يييع

 اظرد نط عركدل نؤلابةٌوُهّر يع ندد نومزعو .و عملو درادن تسود اجو برطوكاذعب هنعربجي و وهلا بزطبال 2 قلو. ىهزعو دماراكلاب هز عرعتنا وكلاب جاله ع هدد دعوه ركرزلخ وسد فديو يعن دماج >

 دّصعلا تلا و ضعرعب عيلان نزع اكةةباطمالا, ال تزيده ككل اة ضم وز هع ور فاض عدا ابل
 - و سا يلعن يعلا هدوم باد عرب تاوّصع ل عوق ايالواولا ميا تفم لوني ضع تماس ا واعيد

 كاماضعلا مابا تيرا مم ْضُعاو جب! ضائد انور ضاوع اجو ضي هضاعريونز ءاصعلا لعدد اهي لبالا '
 عمضعماضعن يرضع اقنساومد مالا كرر جيضعللابل اثينا غيوروةهضعانملاق بكا كرتيضعم ٠١

 ١م ع مل
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 ىرةهي عل صاو "اهلا ناطتنل اقيوارعشموزنايكدارر ابدل هولي مانو نا ويرد تيكتملا و فو ءوتصعزمومو
 دوزتو[ نأ كم ثهرر كشكسسنتمت لع تّمهاداانيعابي لش ذلإذ ناو هضاع ذيج ضاع حاشلل نولو مب
 الملا ونا يئن وما عررذ .وجلا ب دشو ا يزعو ناجل مْولع ةأماو نارا لجدران ختمجز نرش فرط و صحو رح
 ادا عن دوبطدوددركشاسنينقنب ركع حيلثنع كيل بالنون, عنرنينإبؤناهلع غرتشبااعزن تش
 وفل وهلا لباتبهدو دشانب ئكوناتنى دددركن بم ؛ييعزعدا نوههج ماني مدلزم ع ةغل د اعود هيوم

 تاير مونلاءاماوتهويهمزي سد تلوم نياد علا ءعدفا واع تنعش ب اذا, علو يدشتلا 6
 اكشادةلريدوم هرانه ءاول الصف عاكس ةزبتحانيكد ندا دز شزحا, موش لش هوعاوزانلا هشام 06
 كف نيذاروريهافلاوةهتلاومهيزلا نيب هداهرا فول نبلاوندزرلا لاؤدو هزم ساو ردانومو نانو انين ةعرنم ”  وو

 ايا هزفمو قولان تاكاذامهزمو وزعم ؤذانلا تهزداو داوحو عئادنكل هدافربزعلا لاغيالد هزجو بعت حاس ملثم
 "مم عف معلاب فنون: نيمدانوف مو نيهزائوبرابجلزمدوضو ل زطاق تورو شاد د اثر كب نجلاهبو .٠ مر
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 كلاما: ةكسةميلا زل ترد وو بما ورجل انمذاكبدستاةدهجوبجالا :ًاييجتس و يعتد تنؤماهجد اي انا هدانم تميزا كف طضيلاو شا ل لادا ناك
 (ءبلانب نوني فنعم اابأب روخوواد د نددد[وكودب تيداباند ندم يدب هدكمو ندز هايبر دههجم جم تعاجد
 جوان يزملاوزفلاب مونلارةيهأر تعمد اديب اطثسمالاةادإ يلع لو هند دداذا )ا
 تدق درنة رنزضتولما ما تمهل كتان رغبات الا ةكاززلو داو
 مرج يكمل هابي ندماوكوددنوفموحانب هج عيان يؤتلابوتكلاطؤسومر قالا نودرعبلل جز ءأجو نيكد الذو تاتا كرزب هاه ترد كيران اشيل ديدتتب هيج لجباظش عاملا ر ذبل جاو نط مدتد كات عع
 ثدع لارا صف نادل ةئيتعلا قبو كبل +صور عبسلاب نيج ا ندرك اباد »هدر يت  يجوا
 <20 اني جدام مود اكايمر ير كلاب هرم اراوألل نيا هوخر سوسو ثادد اثم ؤع عضد لاين ءوطلازع
 ان قفل, ةولومأ دبور دف ثضراو عرجو اتحاد لاب و شعز العر ةدقو دوب يادُرم هلنبكشلاب رطو رمو
 لاسر الدج لون زال وهيك سندي اظل مهره د اهولومل دن ارو أهتلا نيعكناب تهل دون الا
 ةزيرزازسارهدد ايبزات رسب ناهرهدنيتمعت اهرهد'ادهدو انلهد ترقد إو هول كه
 53 6-0 1 2 ساما ىاعي 2ماكرداامل ابو ؛لارض ُنآلاد ب نوكبالد نراكالازطزكب منا هانعموؤالف مالا ماو دوور ماتلزوادإ فما داى
 ركد هنا ثردللؤو ةئاجل دكر بش هدد ليليا لاث كور ككلا امر جدو ربل »رك ورد باكل سرد واتم ىف در
 ركل در و مالا همن خذ سة وزؤشحدنب ولسه زهد هر هدرلا ناظم اننا رغب لوشنإو
 وذو جدو عل ناد زرتها هل نرئاثب ومو نكنعررر سب لعو بايرتّش نم امريسوةاسا نه انرانوكسلا
 البن راش ناكاذإ داود لاي تير منواوؤلبل كندب هني ايبو أزل نونلاورغلار نهض دوره اغدم زدعلان متهافدغ
 نان براس يت بلل مي قع قفاز قرا دوبتلاننلا ةرلرج ندخل شلل وو جرت وانل ينعقد
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 ذل افلع سا كت نزورب وبس يربزال عز ةدنتيفنعب هس ميم كاسم لنؤمربدي انو شحرذجب
 لك السسلام تزجم كسلا ةكووربو تلا" نعل تبرذلء وس تل لا تفرح 6١ نسا سالا فبل ش ني ضفتي وتس
 داو وسد طابهلاتبضاذاو ايت عع نوب دادد ف . وبلد ةسم مقسما كيوداتسٍر مج موسزرم
 انجل تسيل لالخ لاذابو برعلاممالف تسب طف حوحو: كب كير تسورلاعطع كرت تسال كم
 للان ن جت يتضورب تاير نلا عراه لاو مال ضوه كس دو زج بضْب عس نونجلا, نرد مل هل
 مين لازلبوارر اسمر لم يطسل اير دوام كواسو فس لإ تبن نفسو نعهسا ذم يلاوردِلعتسهعسفو نعمته
 سنا! هلاو ارسال اظوماشيو لير شن تيس مالا ناكعمانشدو عمانففوو منا تدع ءرطبو ميار ويعيد
 اك يملا ذم تش مونعزوو دلتكلاو رعبا لزواناع د دثشلار رغب عزز راص مالدي غلا عزووب وُ
 لايك ني ناعيا مسد جرحا هيجا ص لإ سنلا رع علا وحال زعل لانو دبن يبن سالغ نوبي
 شط نورا ير ردع جالو انيانمهشد ةركبلا ركض يو زفاضإلع درك لو ةوكمآلا نوكيالتضملا شنري رقص
 ايتن دش كبمو حزب اج تيغل ده انس طاسيلي تباطم كدر وا مزعل [شفنوبتبطواعردرد فني
 منعت اانا سكلاب بالا تهعسُ ايد ندروجو رايب ببازا نرش از يسو نم غب ديس( أح مع لكن ايت يفس
 ةقراركم 2 لس نشر ةقويحس ”رعاس رعي اسم ضرار رعاقاذ ارم مولاوانرلاتنواس ,و بال اًساليفسامر رمق أ 7 0 ١ ا ل 0 08 0 00 0 6-6

 داردنلاو ضل وهيقو مارب ملا عجا داو تان الط ئرجو م عوماسونو مدعي ءاسونان تن عدو
 ]يو لاس نيسلادحاد نخر دس ضرالاو هلا نيبااوهويسو) قزم نهد هيد لباتبه ذو طانو جي فرد
 لاب ما والا آيس: و نومتلاا هلع تننااذاتسهيس ولف نمديسزمئ سوا تاوئسأ جو ةونسانطصأو
 و مدين كلا كنار ودكل اس ندع يؤ تو دنع يصل ابو لان طتخفحب مدبع تناك د تسيل ديزل اندر زيزحا
 نونا فرب نيمو نونميلافاماو نتكب نسم اوردكلابنونس.' لك نونلاوواولاب تحج ذ افرتني اسمو ةانانصةرحاتسا
 0 2 !.فطاجرف و نعبأت زرتكإل هت اوس ناغاتلاو اس عجور رفحا ١ نعاس نول عفرأ اهرشا ناو

 "أك هلج يزعم هلك مول
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 ْ سيوسوع
 ول كلبك اد نبإربو ان ةيرع شرج كب اطل اكاهباهت ممن اامهسانيلو متمسك ررينلاد تمزح

 هلا اولا ةوزيوهتماهريو ميلا امئرو نما اولو اساسا واو زضار اولاقع نول نءاودزحاًئرو
 ةنباومو ام ضجةهانياو نوملاو ميلا مضمدتيثماول اذ ابي دو ندا منول ابي ا.يوهيتيؤادحاو اذ حتيراسائيالا وركب ع
 ما زياولاقنباوملمدنيئالعنييلامحب ماذكره ال هنن بدوون عيانييلاب نونا فاك يعوبال ذاطركب
 الماكس عكا لئلا تلو اهي هتضتحا ناوي عجومر عطقنلإ ضل لو هتدازمما هل ال اوساز فل ان انكلختال
 ,لددهإ ايدام يامال كيال نار ىداكتيرئاذإئن ايون مكزيوماذ رجا ئلال ل كفء اطال
 هوراورناز ته مَتَسن علم رت أذ لبكرو الجراند ىداوكدنبد دز بينو هضل ا, ءتفاهجاربآت هي ثوكلاب
 هولابت هال الالصاو وتد نيورب ومو مومامزعم مانا, ل وعنسز حب حسي ريلاظم دعركللاب هل | دة بولقسذناكتعاط
 ملال نزيف رنه ضوعملاهماثعتج الازم[ ضوعاشن اكولو مدلكل يزمكلاذينخ عزمإاتهنسو مال نما هل عتبلخداف دوبعى

 راظارلا لولا ةزمل عطتي منافس اند دع :ليبو انيمضوع ماللا نالت الازهلامتع نيوز اناا ؤ رهط انعظتد

 سول زاهريتوف تن لاكت برز موعيط تناكولالعالا فانا اعل أذنك ًادنلاو مضل ينل مالكم
 يزفاال صمم غيرانفا انو ربزب ع ضوم مان كيا طاو كنداسعت اك نطظإَو كرو ملول وردو ةدابعريع ملط طارلاو

 انآع عندة شكر نيل كدتنو دبع الات ن دوس لاب نانيرطل ماللا كفل الايلعاواخو او هو اوو ال
 ”ةلمب داو در , ناو ععددرك سوما د دوشو ماو نيف و ملئ تت جتس|وانالذلعشُمل يورو رلصاو
 ةقماةههجاط ده تنالالع ناو ل ايدو ةمؤم ىف ناهمإ موس ةعلا تهمل اهب كح اوي اك بأي دنس وكر ركل زهما
 مكاسانك نم م و| ةباكشلادنعرطودر الا مزه [ كان غراب اركذا نديحي هؤااتلا رثدا جنمأهنارداتلاب
 ورملاب هوا اهيدانكن يدا عيان اهإ'هزعيو ديراب انكنسوؤاو ازكنمدأاولاثوانعل اواولاوبلت ارو عي ووماًماوواولا
 حيوااذا ةانمةّرْسمرَها ىوريوةهاوثالاو فك هوا ريو ان الضبان لاطاب ضيا هازال هيدر اولا فد ديرشنلا
 اذانيؤتلماثدعببا ووككيدذعمرمال مياسكلاب ريأ واولاةهّتشم: امل انزجم ل ةوإو كلف سلم زاعدلا 2لاثبو
 تلق ن ناك اههنؤ ناو ث وحلا تاه دلة كت اك اكيدم موههملا شيره معك ربي ناب عماناتباخبوس لبو نلئاز ا تلصو

 ذيل باو تانههزعم مابا لقر يتبل ترا ذاو انعام إ لق تعم دكسل ذاؤريكتت زلنا دحت امم
 ملام هارب و[ للصف هن اذالبجل ثمينا رزتش نر جنات كني اك وسكس نؤلاب ن أهو تاأهئح
 را مربلاوةهادبلا مالاوهاجحاذرهدابو ل ضتسا ذإماي هبوب ضعي عندما د ينيج اان ءاكان نب باراقفدو
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 ومو نييلائلول, نم يباوْسملا عوشالا هربا واع داوجز اكو نما معا حابصلانيتهر هدانا دما اقيو ثرايلازب
 مت ضرالا جرح رمان وتورضكو ا هزني ت وهرب مانبانازرلتشيوكا نر هيرفر ل يلا بحان موكوبا
 ا ملي توسل منزلا هتلاب ت وعرب لاهيودانكلاجاددإضلادب تومرزمدالاة ري شو
 مراهم العلا نرإاماؤ باذعي لبلادنا هإذكا ترحل د جيضلابوليدمن اتعلمت ةتاك خود
 ميسو لل نيعلا نم هلق رعد رش ار كن دويل اتي سومعزلمو هولك لا شعر مليار انسي إما رسام هوأبه
 :؛ شعلة طع طخالو تعمم الو تاز نيالا مزيملاصلاودابعل تدرعا ترحل فر ناب رعب عداا عملا عينيك

 لارؤنلا:انهلااهبدارمهربذ روس م|زيدزحالا ]جلا سو تيومتهوب موج امور مذلاب خوي ملع معلا مول
 هانيمروانت يصب ةنركوطر عب الا موا عامجاومو راجل رتفل هاير ل تنطفاع جاركلاو متلابرل تما انسو وكلا يري
 قيتسا# برهوبر انيق دفدنجرب در هادذازكزفاهماد دي ثحلاو ةقلابئاطر> آسيا رصف خاب شر هاذ
 دلع رحل فوم هتدة لاي [ناك ع كرز ارقجز يجر نواز مدا عجهلد طاب هن نولوتيجرمانو ل طابا
 قيادراموورشابرش ابو ناك عكر ام تنسوكو ماهل ندشس هابي ن يظن مدع هيدي د ركب نع نآشنيال
 ذلك ةفيوركلاهرّيليطاباو ازاي تكلا لش زخجس ناز كنايددرههسهتت بلع د اني ضيا دكل بام اش
 عطونا ومقتل اموامجوطواطيجو ا ويوم اهب هراتلإ تأوموو كأن خباش مس نادك بى اهب غرد

ِ 



 مسبب

 فطر تو مدرس ايواجرر فت رو ةنوضومر سلع شر اوفر نوصر تن ورماجورةفاير د هرززبوضوم مكان مواطن جرش شم جمل مربط هاو كتل انهو عمود نيمو ىذعلا

 م هل واح رزحاطلاكبنيطومذاياةزحا'”ا عم: انيمدتناو داماذا مارك اهرل الذان اطنم كنياغوا كاناظيم نار يو يئزجرب نوانيل ددشلا لعرض لانيطو ناك ات ناطتبمازتخا يش! ىاجنبطفم اهضيرفغلاناطئاد
 لس نكوم خشي نمسا, ناع تنمس ما زوانلا ندع قل نعت شر دنيمز معو هيك اومز 3 اكبر

 كا جدال ننتج ناكان لب كرام نع رطل اعدامنكولاعمهالالاةرعشن نكاع ككل نكتو مكلنم عع غيت كرد
 نب صان هن دكو دش تسر ةيس نصهو جزكررقفو نكس وزينب تاكد نصرا يحول اوم علا دكالاو
 نهواو نإ تنقرورنهواو ماو عع نة يفبزهورلسم ايلا كب هوم بتي نلر زو هوبنارسو رعس مزال هدرز هز
 ذرابو نعاكتن اراب ن أسم ء اهل |ماّصم ةاناددوتف اهننانهو ةزمادولهبد انك ن اوت! نهاوزعانلا كالت زمول
 هف وتب وومديبس ناز سكب ن أو جرم رهن تعنزاهو نوت رام أن ع ككن ونهرْتَم نرجو
 عيغازم مرا عل وو مودل ن انهت ماو ترم بزل دئبط ن اؤه عداد مبان اجو نافل ادن ايفان اب حياد تامل اوركرملا
 انهم ندوب هونبرداموداذاد ديد كامو ذرمكأن علب نه فوكس كيل ذار ا هر اخدج ضر هي ناملكو وزر انهد
 تلاه رلو العرج اها ل جاتا ندب لانس يغضلا لل نكورنمدهوشاروا.ك هدير ازذخدر جاله نم عن نيف

 :ييف نجود ولت وعيوب تبونلا تركز جاملرعءلعلا دج عالانإل ةريغسلا لاو ورز رع
 دترّيمارا ندزه ساعهوانزودرالاب لَو اريررغ كلاب نجمدد طار نّيسر ان اهماندكنع ابو تس زو نتخاس

 ههمالاتنر انو للم نوكس لحب ل عةفدهل اهب لصد مش إيضلا مفرط ىلا صمد كا تع عمو مزال واد مال
 كام نز اوه ىيسما» مبارك دوكنز نراو ماد ني دنط حنينه ترم كنسناركل وكلاب ادهتامساءا
 وبال اذه تلال ضف نورك دقو نضام لصاو تحن ابركمد دنكرب كلو هاوكن مهيد ىءاكنددرل نم اهل هريت
 »شه نونهموهض تدار نهاو قرطبامدل ايون عيعبل هامل ميو نييك كأن عع ندبلا: نينه مهل اقصنم
 "اه لاطبن دشن سوانوهزمرالالع ن وشم ب ونرنمونعأن معدد ا مازمارا نوه تدراخز عتاد
 ا[! اؤحيضلا نوه نوني ن ونبه مون جزانوهل ا مينعل ادد كا رئيفؤ بكر ندككك سك ناس انيوتهنقجو لع
 ملوتو وزحشسارد نو امي درب ناههسا نعضول د كزهامهم ينج شاد كبس ئراو تتقلب ذذامهمناو جيت ش اد كسر اه اهم
 لا: مرشمال جدول ولا دنع تزف نتا دكانلانونبنيهتالدارا فد د لاءاموب حاس نانلل رتل ئيتفال
 ننس ناعلاواولا نماوفز يف نياوهد نود 6ل امني د ادب عمجنال ن ودام ل ضان اكد برعم نوار نبسو زور نوهانللس
 اثرا ابعاد نرمانوريبانبابتخم ندب هابل لصف متل! ل عان ميلك ربل دال ف ئالوخفد
 ذر اراو زاوية خردل ابدوضم نزب حافر محور[ ماننيضفم نريد مسوس نكبر نما تنور
 منضتلعانا د دعب هلك نقتو تقيتساو تقباو تنضيو مقا حين م طم نعب اكد نيف دونت ينيب نعد
 نينوعن لالا: هوب ينم انمي ن ابد ذهاف مسار نييك ني نبل وعزا, دزيمبلا, ناز عاوبعا مدد
 لك ملارااذان مايو جيو جلا كباو صيدا ةزماو ناد بأَ ص نؤماموم ياني مؤهذ وشم ضد نامنجالفمتبفلا أ
 تكة وندركب وش زياد نيدو حزنت ل وش ماعلا مسا لظنالو نه مبيعا كباعساب ماي ادد أيوا
 الابار اب الخ زيه مايو نوعهو مىلعاكر ابها كل مولع ميرال جبر دفع اذب كر علاب نه نئناركئ جت
 اهلزائونيهلابانرتعن الذل ابدت ود نييوسبمورياانالض نهم زب]ةنبنالفد ضل ابو سن الخت سار ىوس نب غاشا
 نيم « عدنيه م: مالكي يزنماونلا ماذا منال لبيس ا هد جناب نها ركو سورا عدل نمل نيا لعنالذ مدقورنح
 ندي صو تسارهتسسؤو اظانلال| لخير ظفاو تاما يال عج داكتال ف ورطلاو ن رطل جالك دار تسد وتو جانص
 ا اند تان ديبهلان مائي انئدوررم بدل اماوراهالبببرشتلاب
 ءاسالا ةزج لهل فلا لاو نولاو ميلا ارك متل عشر ساهل ةلوسرن از زبد مام مايئام دربز عون
 :ارخوارتبالاب عز مومجز صولا ةنل الإ هزت لان يبل اقم دكا ارتبالا مال اهيل عل خدت دقو او مجوتفم صولا فلا
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 ديعا
 ةلجرؤساجؤو دمت لة لجرب تدرمؤوونمدلقزجر شاحؤ وامك ف الحر تار ل اذاذا ركل ف داعب: نه سلف اريز تار لاثاذا
 : مصر و تاع ناس ةاملا 2 لوتقتو عيجاذ نيم نونم لقاذكد ميجا تان يكتب نيك ق نيل ؤ د نائم لف
 لكان كمو يلهضن مر يال: لعد ودان تيرمؤد اياد نم كثار اخو الجر تبادل ف ناو تانمو نيؤتلإب اذه انس تلقي

 مسا نمتلعجاذاو تل زر زيرإ ةنكو ا ناك يس نيربسد تفرع نوخرب ونس شو رةباكملا درب الز[ ها عوز اهيل الهاف
 كوكب ضوكلا ادار ن متبجز> كالومكد يااا رتبالو مو زمداظخ نير حوم وز هانم افجي كلا نع رن مرش اكتم
 :انبال1وال اهدي نمانيجليحنص ايلا زعلزيو كلج لعن از د هند كلو تك كفل اون ايباد صارزلا نسم دلاانه
 اهيركالجتد نب يقترح ادار مةطاعام كلو مكاوخل عيا ديكومل :اييئن ايبلا مري قملل ل انلاوضيعتللل ةْيباثلا وياهلا
 متارام قيال ابو رفوج نيل زججرل هند محام عر لهو ناانئالاومّحل|ربجرل اهل ايوان رسولا نتجااف كن. ومكو نم
 وا انناياباوبَنكِن يلا وشلا نم انطمد تلوم عزم راو مىج لون ومالا لعرتا كدحإ) 6رتنس نسا ريس نم
 لب دد هع بتل و طبي عامي جن بوني ترحلالنهه أبل ٌعضومتعلضو تاعمام ننوه ذ مارت مولا
 دراتصر ركل اديفلاب رنه» نؤم]جرون) مزعأض ٌععنتشادرتزيؤم نوم بزكدمل ائيبو ماللاو فلالاونعزنزم
 دس ابزداهعن تشاد فييعصوراذحو جن درك نب ناهس نتكز اب توب شن ديشسو دو مراح نهم (زعأن ع
 نقلا نويمنمأع هدأ عنْ غدددو نوبمن دوظلاثكال ايد جن ويم غرد. :وبم رنمتضم نديم ميفعب معى راوحو

 و نمو نجم ز هاون ان مطبد 6 حان غم زيؤحا وود نت ضّوملا ل شفر شونخم هدو نإ اهمومرص غن
 ءاننلالهتلاب نحادزح اهظفل نمالاناعبجومو ام نحب بتلف غن نائب نبا مؤهو نع شنوا عاج اميلاسكب نم
 تر ادطجود تاودو يم" مانو غيب يزيتو ناس نازحاوشام نود حي هالعوسذلاداولا رجم زهنتلاّنال نيكاتسلا
 لع ةزوخعو ةوز شمر يكانلل نوكتو ةرندوي تع نولاوذو تادايزلايرحزموسد رعي نورحز/ؤ حو لن هدير للا ك

 كانط مايتم اذبةلتو نإ تدالك زا لو ىلا جمالي اديد ال ناو دوش كلومكم ضل مالو تملا
 الضانختلا وو مي وتضم مهتم امافمت هندال اف عرنم اير َنيرع اما تل طككان نإإعتدزاذا ط شل ادسبد نيله
 منتي أواه: ؤيرمكت نلبي يي صنت تانؤم ثالث نييرم لسا ناني نأ مجم و اههركت تنزل ديلا مضي ن ير ما جو و
 ادد اعف هتاوناطستلارجالك عت الاشكالاانئ أ َضاهلجواهيلعتضتؤاذا,نطخضنكاساهلبمتمم اذا
 بلص ى تحد كنعانزنا هير سلا جود طوسلاب ليم انيئداظ مومطانلنع بضا كال وَمكل صولا ف تذح
 نو لير بط ذل ةدوشلادلا اميل كلن انما ثنرملا ماج ذو َنابرصا كلو مكن الال ضو نيعضوم غلا ةدرشملا
 نينو تبصاوار نتا: نتوردو لمد نبي ى ىأول !لضف دال >:الا نوكبال نتا دإسوت مالا تبون لانو

 انوا ننو تنيضغعب يو 0
 لقوراوتسا خضع ايحيوز اند بلي وداومختشردنيامر يجو ذعب نناو او ميار ثلاب ني وساو رنهركساو ال اجل هننوتساو
 نانجولا نع جوم ]جر تاخل عيدا اهقحت موضع و هطار نجار | ضر ناكج تل ةنجه داو ناركد نينجولاةيلتعلاوم
 و مقلب نجامدز اككنتوكرنجم خان ع ارساجدزاكن نضوكر جور عسانا ةلواومر ليل جو نمت! قر ام الو
 هداني, نيدد ودوم كأن غانو زجذدانيزيركلاب ناديا

 : ان شدو نورك اثسياو مانهارمبرعرا؟ددو

 نور اذاجد منا مان ميا نو دومدعس منال صياد نرت ادب ادا ثلا ن تا وزعب نّدومو نودومرل و ملشنابب ا متآكعق
 نانو لاو ناتيسكلاب ناز يمنافزلا نزعل داجتالاور محلا دعيزم نادرا ءنملظزحما نيران حكلا نايم
 مسلوق دعم نالفلو انالذ تسول افي مك عه دريس ن::نزو فص كيرالا نازيم مذاهلهام ةمكل ادا! تبلطنا
 ضل نمت ايباكرنجال اننزئاوطعال نزول انو زج دن يمن دكار نزاومكنساب ناو مدد مؤيذدداولاكاذاو
 دور ةيحابو!نرظلا !عصتنل ايزبجلا ننووع وهوى ارلانيذد هاو ارلان يذم نالخومدركر مآ ظنح نينو ز زال ارقتناو

 نو قو ىوملْسزاثبو» +وعضومن يضف نود ومدناريطيهس ب ةز كءراتسو دداضحو نذد هداذح كلبا ةذ
 لشن نيرط ع وشنعوا يال جرلا سوو زعبن سوتساونّسوورنم تش نانسونسد ناو غلب ح نتضفب
 اثدماهناذر نيتنمانهناكدكلان اسم ماوة مز هواماثأ عل يفلان وب نسوم نور ممثلات سكود نسما ثم
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 طافكو منصات معاد ندرنمررفدندر تدربد ثيوبوركزب ٍتاجددزاتشيكرىدتتددهللا امل نيتم

 ًاضمننام عجاموب مدراس انشسرب ندمو باسم نت علجدو نايمدد ايسر دعزت وسلا قيم كمين د روان وربور اير يا
 ب نيمناجبإ هن اثم بيرل اب اقتسلا هااصاو سنان دركراوتسا نبت, طا سايوادي شل انتاماربسر اسي اذلاذ
 0 نشير ايو تيومءانشمهنمتندرتما كن مع نرش دز كح قلاب نم هوميوني ضأن معن دز ناببا'
 نسككاذان جام ناكبام غلاب ن ايم جبر شنل اووضلاب ناي دزجا م وهذ كداب منكن عمك دب نوه متنا تم وكتشم
 ندكو نوب هايشلاخجلك حني وزبد جنيجانم الود تو.ضيددرم كريب قيرطو جي كترايو ىدرب دمج يب
 ايش حانورهرمولاطكس نب عنجد ةنرتخادل ةدعاو سامي جرالي د زياسز )ككل يرن اهب غن دركارو
 طاب ندوب مث نو دم نمنع مع ابنا ديشكو تيد كوالإبذادددرم ع خاطعاامى الذل لع ذماسيعا
 انمار ةدمن النو كلما تندزعا وغم ءاو يعفو خنوكتلاو نفس هز دونها نادم لوس ندم
 تالا نيد كاز زمر لجشم تن اكاذأ ةزومانبغتو مافاردل ناكملاب فكم نما لف تناكاذ ةذومهئو» نادل يفد امال عمل هيبك

 جام زب نيددضت ادم تلت كاد للاو نير مروصنملا )دما وه نم تلق لوسيل! ةب فعلا تبدادإ زد | وزمجال اك / 7
 نو تاس واهلا لعوب تيل اهو لشن اريل نم ان معان مع يفزجرب نعت ت داود ندش عزب نهر هام ةيخل عشم
 دوم بد رونسو ابن وركب زجو نينسوي 0 نوكس نرعزحو لاحت كان نرد جولاب لج وار جولا هسا جمالا نه لع بجو
 انئاو ل ثم نرام مزن زبد زيبا مز. نرام ندرك م زب نزع فان مان عضومجزبنبإ عود دووزاب ع عادلا نأ منع 5
 كاد نادم ضلاب زي زه ىضومؤفلاب نإ كين ماهي دي شنلا مضل رود رشا: نانباورقاندديسورفكي نام
 مدمر بق خصم, نيزم ناي مان نوزتميقذائ ل ضد ري روز ئضم نزأ مق: ايزبزم نياوخي نزلا بح جن زمدّييبم
 ثز مازنازإ وضرزان تسويرنشماهديثكرير شو ندوهرو نربربن اشتم (نمأ ن مغ ن دزني" زاعؤ ,رشمووب
 بط لكاي ناشير ولاء لبي ثملا فو انزحن عزت فلابد امة ان نداوش تماركين يشن جل اذضو مدرضاذ انمي نمل ان
 ناو مانو نجاح: نحب مدون اساطك لنا ىرزبج نعم تيييرامز طل لل رمارنمزشتما| ايدوزفانضهالاب ناشملا
 وبول ةنعمالو عسا لانو موضات نكمزع نزح ليو نتميرسل دان كمْ كلا اله م ملال ة و بن ورعم
 لاو نط عو ننس يله الذ نجع امل لييعوبا لاذ نوعاملانوعيمو مل ومو يراو زن اوذ ثعاط داو دارس وعام
 ةلشوايبو ندر اررمكوجو نيبو درد بما نرشر ورود ناعما دياز عيزموع نيلالاو نوعم وعام صالاقمو كرلاوعاطلا
 ةاوردم |اءاهسعب : اءنانعمءالإ هن ئرج وعم هاو: طنبساول املا نع لوعفمو مل ائب ون اوربا نيعم[هنيمز
 نكش سوم نو كمأو ظيلازعدتنإء كمل اي ندركو أجرى اب نيكم راموس ضم نكم مانيب وضومم سان اجو ل ةمتلابناطم
 قددككلالاةدنكبروز ميا ةدارلاومضلا نكمل ايار ضير اهدوس ق فرك اثوزو نداد ثكر ناكماذعف نمْنكيو ملام
 جاه اكسيل وزنا ترها فد غرم واننا ذعب تاثكملاو نك ةحاو 6 كركم اير مالا دنعدكم  اهيطؤمو نوكم

 0 ا ا رس صل
 26 0 تب ومحد ”اماووزارد واير كى امكن: يلمح مناط مالعدل ناطر نال ادلب لواتاو شلة اس غول
 نصا نمورلخاو ضمنا تلا ةموتت يعول المينا رص ازوايضدأ ضد لكن ذل فلل هلع ءلضر وا ةركتناكا ذا اماوزؤركم ناكاذ از يل اذويياكت صني فرط آلا هضومؤ ل رتتسلال لا ومنكم ليو عفر صنف
 رايتب غلاب وبكر زين تمكن يو سنان نداد تبزركلار تم تاس نام د ودانمورنيبكاتزمعينصلا مدلج لالالا ليج تكتم نص د تمنوا جلا :ًماز تنوعا انيزباهلص زعانف غدا تيل راد تدخدو نوي يي ل ة.لزف ن دك و ندب قاتستس دلو تسي دودنه وفد نفيعنصدل نب مدرك مزعج
 نيرو مكاو رت نزح ما.تسساللاذدهد تتبكو ل نو صوب نعزي ومكان عمذ نركب ددعلد فاذا ومو نكتمف لطاخجزا ل جيزل مساومو دك حو اققتزم ابو رماد نوكيورش وعدد لم وراكرددوهدنهدتنم
 ثاركتلاوزكلاو مالعالا اه: عير سنن اضاب هل نسخن تدرب ة رك نوكيوروكادج ركب نو :رطل د طلال وسور هوك رنع
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 0 اا
 ريف ابننل حامد يلوا نو عردض تغنزتملا مرو نت لا جلول ةادنمو نأ < ع دشم وشم يكن رش
 . انصئواجو اندل نم رلوفاهرعو نان هج لظدورنعزلز ني نك ريغ تلو مودرن يلعاكل اذ يلع تلا ندركك نرد
 مونزنال هدم ةهدغذرلر يرلا ذل او هر وخلل بير نمزجأر لال ةدذأو ٌقدلو نر تاغل ثلئ نواض رجا زن
 0 بلا ا اكيضفنيؤنلاماقم موس ادئازسولا نلهذا
 ”نوزكدرذ مدس ذرلكلانع ياا هكيو ناثنركلاب ن ل ناد عع ىدارمردن وكونوا مولاي
 * رادو تولة ركرب ملا لعمار جك لذ نال عرداو عارد ل شينسلا تلم اة .تنا سد عماد راجيف نسل كن اذ
 نركز جد جال زج عوملان ال نالفم غلاب سل ءزدر نملاو رون: مت أد خخ تحاضفةىرو ا نابد ناي شو
 قلاب نركب نسل مزهركلل اقبل كلاب نط ووك ع هدد نوسلم كناسلب,ةنزخا اذ تنل ل انيد[ن حأ ف تع نترك نر
 سل نيل ان فض مع تجد كسا ندركوودون شام نعل ندم ةامانككو نيطإو كبر, له ديد تلاد مصل
 متجر نيحإ ]جر هرركييصو من الا كلا هج يوسي نوعط نحب تجرزا هلنارو هش درك نعل جاني كلان

 هاندلم تريح تنم كيركيرب نامإ نيزلم دزيوكرتبر يرمأز اهرحوو عاسننئزتجدتكوإنر انهييلانددركا توزع

 داب وكتلارتنشل مدررب هرككت رايب وزههلا مشل د ثوم دنع وجب زعالمااَوهما ثنرحلا هند مهمل نورتو

 داب كَل موس نامل مهلا جيرس6خيزشل الضن دي نت نيفلتةيناطل ةذخا عر تفلتو تما هيلكلامولكلا تنم
 0 ليا - يضل نكللا سف مئرااذا ل جرت !نكذلتدقورنمتضنكلا لعد تاك عمن يك نامرد لاب كا

 كدي خرلاءرصنلا فخار علت نيم اوؤقن بس أمي بحوي قيما دل اددتسالإ و طع نيل فو ةفييف ونور كاز ج
 !متئارتبااذافنلا دبس تبا عفو ل انضالاورنسالارلع غمس ميدل ليالى تلو اج زير عنكلد يزين اجا وس باجي الاوفنل ارو هب
 2ءانت اننح كفو عنكال ومس نازوجيالو ءآجرير نكل مونئاذ :اجامد مرة يمل ور عنكل مولا ناجل وسهر
 ا

 دكبإلا عفن نازل ممالعاجفمائساةفطاع تاكد اماما ليج انني حتك تن رج نكل )وقم ناذوبجالو ايدي نكل مولا
 | عبو عجوموةروزلل دو تريدتو و جنكلو رن جام ار جنكلا بز تيار اعل نسل والاب )عاثمؤ اذا مزلتو تن
 .٠ دلزلربدتملا,اج نانونلاتئقنلاو تلالا تيزجت نا نكللسال امي قر هتاوم اكل مر ف ةدماذ مالا هنداكلا زر لص الو
 نارنانو سدو دن نوجضوك نول موقين لومي د لزعنلابقتتوبوزرر كم انعمواظ تم الا ة جنح نول
 واكون ناي مدام دن طا يلف سر ا وكل دارا نادال 57
 مقلم نمط يحث اما اذا انتل واود شاين كير ركنا نولتم الذل انيدومنم مزال ولت ن دركن وكان وك يوت
 كاضامل دار ري فس نداد رهن ائياءتفلام وا امتنا ل اير نم مزال لذ اريك كشانشاننيهلتنكسانشان

 اعد ع صيرشمدي توثحدضيزنركلاب نيل كابم كايا ءاهقزمهلاتلرباا6 كتالزمال رب ديكونلزلكم حان
 نارعتمزنالانييلتزمضم ريش ها زفلاثبعلانمنايل زوم لاقيو جنوبي مسخ ديرشحلا نيف هزل وو
 كل نيلتو نور مزبنالتساب اذا يلو !ءنيلموذ نالة لابو ماين وك جزرمكلاب يثير ماثلاطعمتنيلاورتنلاورتنيل نم
 لابو ةرشلاو بعل اومونيالا ن يلمع عر لخلل ل ,لوض ونهار دا كوراب نور مم اضم اوقع
 :تامامو نوما ينل اق عزم كل نو ”نومتلمحامل أم مئأمأ موعلاتنامو نا ننال طجنردال لوعلاد جمجوم نوالا
 هانز ةمامالعإ تلاوات انالف تمول كدا وسو كلزب تلءامدا لايبورل تايم امل ايوا تركك ل نالف

 ةضوُ ايلا نيم انما نركين الإ كامي ال ليضمن ملانبتنيئمل ايناسمح مولا 6و

 . اننا موية ةلعف ىو بمر قلتم لب تش لوقيدنوبا ناكر ا هكرربو ةدرشلل ةرؤكلا © !نملمتمرلع
 لكن ؤم جان م اكن منابر تسع العامل كنانمن اخماد كنأمناثل يوت دلك اخر ثهرنارهنث املا ذا
 انهج عني دسم انم قكلابنانمردل و تعتني نم ٌوسسكرايش مز كرهاإبد بون وز اكيقيربد



 لرد هه بلل « د

 م"

 رحتي دهان شكمنزحدراد داي حئتبابإ نوكزلا: برم ا ريل نو ضمان عغنرش داعب ن ومش ارموروفخا
 3 تكة وطر مانجو ماه دررتكاناكال ابن كلزمحو تلوح جناكاتشي كلا, عك هريزديرتنلاوقغلاب نورك
 قزم 72 رايب جرضلاؤونكاو زعم با اهو ةير ارض متكاملا ز هنو ةزسولا تكل ركل, ناكادحاو
 بوز |وبون ةنكونم تاك بن نحب انردر نشوب مضلاب كة كمو نوكيا تينكأو هرادلا ننكو كيو نزكموورتنكار علا

 »ناكوب ضمزا ل بقو ناعرتيرككلا ناكر طل عنفلا لذاك مجان اري زلا) ةرنكو سن اكن اكلع وجو رجنذ عضلاتك
 (هانزادايود مانزحالان ؤداكل ولان زداككنمن اكو رمد نادشنا )ند اكن وداد يكر كسمزتس امل نكساوئكاو بظتزإلبق
 شاول زهر عداولادعورلو هيلا تاوذ نم ةدورلاو ةددرماب ىهبش نعنع ن دخت وندوز يونك ا
 انما نزبوكاولا طل كلنالرلو تيمو نيهزءاز نزح كلو مزح 1 جورعوعشوزدوييك

 يحل جانحان امزلاررضم اع ةرابع تلمجاد ان اكو لواحن مالكلا'ةرتيل نال فيفا تكف زحل نوف لول فل هاذ دودي ا
 طب نو نعمؤع نول حلا رعد تساعد ور ليلا ث مرصع ةر نع رتل عجاذاواملاعريز ناك] وش طضف نامزلا لع لوزا
 محى فع هاو ا اطلطنم بز ناكوامجراروننع هتارداكو مسملومكد كول ةئاز خنت ةولخيف ان اكدسةعااناتمالانأك
 0 مبان اجزم نكت ملوقبحن نكات: الواوا تزد .يمزجول الع تلضء الغ ن وكي لس كل ليلي مناط ند

 ل و حلا ةرركرحلا عماني د جزس زاجا د لصرلان كيال ةداط تشبك اذأو
 ثار كلب نايك ن دوب ن دش وكت ن درك سه وكت ربز ذل نوكيال كلف كن اكداشنسالا, هذان نوكبال هي اج هنو :

 هنا لييز تننظواديز كتننل يوه كدا تكو كلك اهي لشاناثكارب تنئكاورب تلفكت كانأيك د انرك وكأن الف دع تكراتد
 0 ع موت

 1 ا) نبو نيكل |نمنكش ال 6 نكتة يلصا تهون بلا يزل كالو عم انتصب [تنولو ع هاكباجاكم

 "دوك كلب نايك جتا دمك رشحلاو ملا, نامك ركلات نهاك انكوانكد بانيو تكرلز جملا بن اكةنكوم خاش
 3 ةرطن ومد نود هلل د ذل جعل ضاوي 0 هو دنانهاكامهضب عمن رش نهاكؤغلا نايك[ عأن عَن درك
 لاقي مايتسمالا نتا د كردعم اهو لنج: ملا وكس نّيعكدنعاكل انمنياكن باك ئ سال ابكي سكلاب خوسزنيكب ن الف تا
 كا امرين مل ان داو نم الهرج وكن زمنه زيكنلا اهءربزبم تقل جر نمنيئاكلوتتو ماهتممالافت ا ةيوكو ادت اك
 ّى مناوممْزلابناند_كءددهد جنابلا ضع اوهوربش بط وبل دلل مك هدوبو انه بصنلا نع
 ودل ةعزبل كلاب قكلاو غلاب نيلراوريشس تقلب نوبل ةريزعول: نلف انورمكلاب الا تنبل] اقيرثيمن رش كابي
 نباتيؤم نول تنم سساود يلا ودب نوبللا نب لفة سدى كوميك نكلا ل ةوائنيرتلا تادذ كك ننعم
 ليسو مومن دش رضاب نابل م اكن بلو هل نبا/لحد م كأ ف عغاضجس ندددنبالاناذ ( كومان عم نرزبادؤجرش

 م اني دوبل ميدل ايو فلعل نيل ثر شزا حش همرورينيبل نويلبر زو نيلي ورقان ن اثير ماده
 نإ .:بريشن [لتسا دروس هونك ان يس فلعيفليمنبلم بع اذه ل ابو ينل راع َبيصي الب الانانلان مم يديصي
 كاشخ مصل اة ة شو دريشو نضر اهركلابن بط ندر تح نيبلت كك, ينومكلاب نيل و رقنبل لكو لكل جن حك
 ماما نيلمل اي الون نايل هزحاوجل اب نادر يمر سكلاب نابل نيسريلاب نال زنالد ديد شنلا هبط نورك نددت ن هوب
 رحل ىضومنيإب ل شيب د مان لسع وجر يسافر دوبل مىبوكنانبل تجلعتفابإ وكم تلا, نابل بش كلا نبل
 : د ءنيجحلدوشيطسا:لكو يضخ د نيل وتس لع نجت ةوكايز حا وفابارلربو ليش مذا مبد هرشان إو نريبكجرب
 نسمح ب لانيان وتبع ب اعادد ندركطخ ني زفر فلاب ن يول م ضان ععمنيردصموغلابنوجمدانفد ناركن وجل ان هدانا
 جدر لا نوهيب نافل رفا ترحل فد نري رركراوا'و ةبوحلن احلا ذاوا يان حن درك تنس اطتم نيت طخ نأ د ناحل
 كم كرب نير بز ا طخ و اممالكذ زول معا يلان خو هاو ةوارق محا دل مالا نغلو مو هر شوال ب رطاذإ اذ
 ولو ا. تضعب عع د يع ع خب كنعرم غيالوقرل تلقاذاانحلفلابدإ-:ل واط طضارعإ تجيزحما كدحا حار ثوم اؤ و هن
 اوووي د لور يجف كيام ءلانخ ناكاحجبرهي حل اًهبويتينطاف مام هنحالو موا هاي ار تنخأو هعؤ كلب نيب ككل ب
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 افا: تفجإيو نديزح معلازحودو ىةررد هراتسود كنا او خر جزدرو ام كلاب نازفدقبعس ع اوبو ميرا

 وإن ميو مضمأن ع مابادروسرد ندري دلاب نزذ مهاب د شار دنس «وبدوتسو در كفو شلي كك باد زك
 د اذرمإل انف نينرغم م هبال 6 عذكلل تشل ابحت كاسل تنيوو يرجع رجه سوبو قافدددندانفا تسدو ارب

 نحن دش ايو دنس دركنانيوزنو عزت نشادرب نازهاهابادمهزجود نكران داقم ى ركب ندشراينازخ
 اراك زم زنهطممل نر ذم اكأيو تلو نداد توقد ذلئايجذكمل تساوي ملال ندا كورد
 لجو ايران ارم الا هنا دب عني ن امثعّنإإ كلطو كسوب | نان زفر اي نيد يرو |ثكو فرن اودوتسر درشانبركى راب
 لادا رئاطدم دوانيظر انو اطا كو شلارب ترتاذا علاه هد شيزو سواحل | يني مام ةلاةنبزو نمير انهم لل لد
 ركدان فلو نرزيرعالإ عمتحبات ومس ا ع و ايبواضس اهنجعب لستم
 0 قر دموتسو ثريشيو دو دنأيمن اسجد درا درر يشم

 وشر نيمزبركتانوداذ انهم امرا اهللايو النوح م اموحودو هريرال, دز: ميارريسو مرسي ناس وداد ان دريس

 تردد اكن او ثمدنكت عابد ةيرهبرك ل خمر فموي اف سزي د ترصنريخ_ كنان لشينمو ًعوموم تضحي بعدد
 ”[/ لانس نباص ن دش مانددولاس دالك ن [نسسقا هفدشو ةوصنعو :ضعو هومز آلالاثلا انه طم رف و دبأربكيرددك
 9 ككربطم جد اذناطتزطاةربو نما عفا ندركت ماذا نوطق بش نرش نب راث تعبد بوجز رش نعجوك تح
 فو نادود نايم لض دوج يكسو كن دذ بوجككلابناظق مةنيطتباوالاقيناخن اشر نيطق ناك عيار يل
 دفئ دمتعل لاب نطقرتع والاو كك ن وكتلاوكلار نلوم اوزيل وتو مككَسر اخر لله [ كانه رنطتو سوو غيم
 هم ين ورتشريت ليداكدامنالا اهب تعَسو تراعي اذلالا نوكتو اهيل ىف انماضي فراخملا,[مالاوزكتسل | ةنطق تراث
 نؤجناسو هاكن يطيجربدعدننام فج |كب نركب نطو داو نب نقم زممحا ناظور نب (نوكسو ننتج لشد رك
 ةناآزم نييعف ايت نظخدت نانمذ تير اذا ركل اني ورص علها خب نكن وطن ذك, نيطتي نان ايو ددكت رد
 ىريففنز فد, نعوامومد [ كأن مترنمهرّسم نقم هدرك ذاق قا ظنبسوكم نصف ىبيكؤتلا,نوعج رشا ير اذهب
 ديل انج مزعيرن انضر نوكأ غوت زيعتسال اغلا ل.ل هتسا نإ عدد ةدّرشم نزب ندازتفانت عنومنولاريدشت
 الع عبيال ؤشب الرب دعدؤ بأ كانكزمت نا نمش تاالانينايكدعيسننوب كلان ابق بعموم «دكعودال امو ائاذ
 ناكننيركلاب حره قاجتنناومزتقت ة,رهإاطلخ كل كإةنصرلازاهو ثعبح ثق نبنف تلقرام نكن
 .ن نانا اتق ورسيفلا تن[ لمد. فنانمأر يصلوا ناّدد تول هما ميتلاءنىوتييدخ هداز هدر داموددب
 رف جراقنزت .لقلشووكى ال مضلار مق ةبسراقلابدورمب لل اب اهورادزإ|عؤدو جونو نسر هاتركل ارت ل خبر كي

 ناهز هصدورسانش باو انه ادورتش د زيومزإ عفن كمز طن د سازجدجومكزفلابنانخى وكربن دشيرتضرب نانا كك
 ٠ ةضانانوقركنم' نيق لعيدبريلد جنا: زجر هزصا نؤماق دمك منبت عفو كك فلاب
 نال اذاهد نازبو تيطصار تمل مرات نمل اني مع نعد ونجكف اكشن د |يهإذو زج وكيس ورك
 نين يتلادعنيونيزد«درلل ملط ابلاو بذكلا ذا مراصن تلا دسومورصماا طعانزيتلا ب تشهساءالل او

 يدل لال لاي ونور ثارت اني لدا
 نيفنتسارانيغبرمورعمل امم تقم فيملبسر عزم تياخبو ثاني ندشوكي نانا رعبلادب ةيظظوز ولا ضوم
 نبيكجز اكل لصف هنزالاو نط علاردعدبعلكد جرعوبا ل اذ وكلاب ناي ىوكدورس كركم ن رشم تسارا'

 مسا 0-2 010 جلا ل ١ ها د ندعو تأتى

 5 هتيم نكن مدان الذ نبكواد ىزيجندركاربانو ىزجذانتثكرأبو معن مَعْسؤيردوول» بلك ؤيرد
 نعم رايب مضلاب ن اكضمدالاي للا ذاد للا نبكل او نز ل ثموحو عبانسالا نوبكيلحدورضتتفن اد تابكأو لب ضر كورم
 نزلا ملاكا نيران اجتنتكو مدءادوهن انكم كدودو دريت: ننكةديرشنلا دولاب ناك نوبكير جدو
 ديك نزكج دددكن يبرجنواهو ند دن دوحربد جدرمردكنيلاهيركلاب تلك كار كاس نرضحو اب
 لوكل ماكو ردو دالإبدوتس قفل ندكرعو تاز دل نركز ماد تدكلجدو ةدكو جريج ركل ازمه الجلل اي تتنك
 ظورابر كلب ناك هيددلا ل تن !ةتوريلعب اءلاقاقد نوجؤتلا) انوي كر نا ول نق ناركلا نيبال ام



 , ويس ساي

 راجواب نفخ جير صعلاوبإ نمؤإ د صعد طؤد طيتلش كو كلاب رضع نولمغناصماتدد غاشمملاب نص امرأ انن انهن ايموممزامجورن زول (ناسيعىكبت انيعمتل اية دنع نآرن:اددوسك سار ذايب ومىانتسد
 ريك خم نم مزال صحن نرزارق درك نذانيضخنيبدإبم داع الامام اعدل ّضعامل اني مد ءك أن عع

 هدو يجادل اذار ملا اقدو ندوني مث ئاههكشي ننام مالا .ةدل جرب علاز ضع دن نكس تسوب كل نوكتلاو
 نيف نزمآ تش هزيدىدواهياتن دا هزجريذددادز تسوي نمنع ميال, ل ايد ةدحاورتنضتع:للج ميجا
 عاداوو نيل اب ننبوكن مبسبز نط! دبردناو امضلاب مسيح لسرات ديسدانئايزحو هويمندناباوحد لبيتك
 نيخع ّنضموهجىراولارعاو لماع! هال اّنعاو مدرمدايسريد ءاًنضربَو دش اب داببب نوذادا ركع ورد ؟ناعر اب
 قاماوريل قلع نايلرتإو ثرىلل نم مطعما زكعز عل دو يقرسورباد تما خم )إال تناشد زيجا تنعم نمل اهب كتشت
 تسريب زوز تناو نازجو نوح مد نوجا يالإب :راومزار اكل ايدنيع عمن هورحزإٍضلجؤرحو اهملاوا[ملازيغلا

 هنيامزاكلاب هنتف و[لإ )ضف ناتنتددوضيعو باد غانشخر دولار نع قزولا يك نيس قرهشز سبعا
 نونتنيدانلا لحم مب منوف نحت احر يخوستموبدوركدز ناّدف هدرداد رنا نوضمرانيدراثل لحدا بهزلاتنتف

 ب ونوشمو:قدلجلا اف الاتين فيزيد ندان)تفردراتناناكسزيم يارب نبا نتدر
 افلا ]6 سنكوإ ؟ناانابتجافمتهل ى|.تتنضاو إلا ءتنف ضعوا اغرلت هذالقتسنركت]:تفبو ندومزان ضار وك
 مف وزدلاو تاب كو هابلاك ما ربلا نوم كتاب ملون ونس نواتج بيز هاو نينا لعن امنولوتسزاهجل الها
 تاز جالو دووم كومو نجلا تبالاب عر نول يت ونجح وضم ونوال ودول ناو دوت اكدر مومو
 فلان جيركو دكت نوبزانه المكلا, ناضادر وتفمدل فم نزكمإ تددز يش موقني فلل زعم كالا ال
 فلا : ”د' جانطخنيدادضر اهضوسو ناب يلو اكد ذدد انكم انا تحاسربدشنلاب ناقد كشيوك تتعب ن لو تاذس

 هنموروسراخثبنوعزدلانم نوجف ىقريكو كوكو ؤنز مانوصقم تنزع تجيني نان صلابة زهدي انووررك
 داخيتسو ٍتكْسْميديلورمساو مىياكعل حجو اكدزذو زار نونلاو دنبسوك سويط سنرهكب نسر باتل تنجو
 زمر "كنف نم[ ن معنا درطاخ ورتب كريزكلاب رنطنف كيو اهد ءكإةنهزدودومو نع ذو ناراكشسنعإف
 دنشزكو ناب ّنكف ندوم كريز هاز طاقم ينجو 6 نأ ك معلش رب ذوانادام يصون فز ذاطخ من نطفرنع كد

 :ابوا تاون وضودّناملدردواههادد نجي اهتدد نإ اذا دون دوك نه نؤلاب نوتكت ةلظن كبل حر قد
 ندخيماذ نينفبرإق زيلع لك :اوضو نانا ت اذ نه م جزفيادانانفا حش نا ضفتيززاو (زصأن ع ندناوريا نه نين اذالاب
 اذوكلانمزوننيوإب هلا وتحول راجل انا شماماو بداجلابذ ايثلا فاكر قفا طوف ن اكاذإن زن هن بوثو
 ك0! دولف اولا مت ناكولو ميخبر مج نونا عضل ا هزبجل كاي "ونال اني دوشب هنو يزعي كريكد اكملاب
 ول اوبن رتل د نيبلا جنم دا نيلارج ضلي اج اهتعانب_ثم انف لولجيفوةئدربن وكلش اننا يع
 امر مج ت محزيمنددقفد ن ١ وبث ئازعل )اصف نالضود ليوطرعتل سن اني لبجدد رتل اود ترَلا قلل ةاك
 قا داوم دعزبماوا الف عن اف نالفو يأ فيم خر عمنا نابورَبلا رك دحر ةبددوسونالض نوكبنإ, جولد اتفومو
 اق دزب نرنكتا وسد بوجؤغلاب رو رف رك بانيند اوس ةًماد جد ميجتع نرش ماطر ناددازح :و أت نبتت
 لاقيسان تدل ىاهنت نجوءوكو ناز فضوانانزورلدوسكو غاس نط خفووطقسدل زخات, ينمو عرج زرت ينص
 نيووسمل يب ميرذاراكتددنجلهاو خس عمل لع ملا ند وراس هدلايوبليقولاسءانشهد نير قدا ازذريولانبلح
 اهيركالة نراه يداجو جرا هتاف تسانإ زري نأ زع نرجربا ننرب جدذاركوشأب يزجناذ نذؤتجو نق دبع
 قطر ضخ م هال مام زلال نرولاوذ حسموسىودكبو جدوهنكبو برجل سد 1 كيوتو زعنالا ب اصاناذ
 كب ول عيخل يزد عضوي بلا رماد طع ناةدانم كيا نانزعو نان يفضي ناز ول ثيرعز مل جر مما ميا نول ددكسابصل وسو
 قشودكرسر وبنو فيرعمنر ةلجدد ناك بورك موجزإ يكن يضغب نزع بات اادوشايبب تنخر هثلانزدنم
 نووا اك خر شوربات سويبو جرقلا دوله نمو مارا ة ميئتسارخج)ه' تاظيم ف عضوم رك ابرتجدوبَ شو دن ديم
 ةيطرلاة زف ربل نواكي ىزيمذا ها نوري كب فلاب بز طشكو تعاند تكد هو نبرجدكلاب نرنم تش

 مرلا
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 5 - 6 ريح
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 ىمب

 فيعمس نع يؤ ضاذإءياد نونو أ - عواد دانصقن رويل بنج نوضموه:نيغتومهدخول عيبلا علا مَ

 م

 5 نال اومونتف وز مب نانتع ازعم تع و رننعو باككلا تونعد 0 افيو كريو ىنصقلا فلا

 تاس طم نزال مله نعنيعةيبأددرناصان يب نمةصاخإ د عزيعرتلصع ال افيو هرندد قيبروتسوتفلاب نوع
 عارمليناعاهرحاو زانعب ايفل اب نانع دريل وانهم ةياداذ نعزي ع تتلو روع اال طل تنتن هوه امغراالتع
 ظل رد ندنبادركنيعاروزهدنعنع كلاب راي ناثعل وق ماعلاو اع ويجاكاطراطتم | مرضدع ايداع افصل

 تزن اهةالرسونعل اعتمد لون ةزو اجلا دعبل ءاكوشد ذاذ فتح نع نا وضوم نعي ونفن تساي ةغل كح
 ”ةقبامما توكيد خعتناال اههضومنم عقد دو هدو أجور رل هزات باف سنع عوج حج عوجزععطاواطارعير ا عرموس
 ردو ل ايحد بكل ايحزعحتلل انناكر عب عضومنع عضوب دة نيئ جان نعمه منيب ن عزم كج )هت كال حن مرح
 خ اوعلا خالل ئلاؤ د عرغلاب نوعزجهذا لاس ندايمتفلاب ن وع ٌّقلعدل ةعبسجو كلّسفااللانييالع عضومرع
 ناوع ةرةباكمىرالااولعج مناك ةزمانبي توم للعيد نادع يرحب سانيو ةملا تبوعل افي نرش لاس ذنانم نوعنبيوت
 نْسالبٌوعاّسدُل اقب نداجوراب ةناعا,ذوعم جاو عازل راي دوعن اوعركباك و زعداذال مس هنا كر ومكر كب الوز مرانال
 درس اهنوومونيساوجىرإت ةداعتمإرم انللتنو عم اةيككا امن اوعمإجر نوع اورتن اعمالو ةنوعم كردعامل اميورع

 عدلا ويكمل نكد نسلإؤ تصل« نو تملاولشم ناونع ندرك رايارركيركين وان ندرك إب نو امم
 8 نها اهيءاكمازبئبد ثان أعل ناييرومبن اعراس اهلا بسب ثار باد إوف دمانراهز ومو جوع رك حراك

 معلب نهري ازهاوع نهم اقدورفان حيو امهكدد مهرثرراوجاصعا صياو ٍنهاوعر شي هنت ب ززركامزحتن>رد
 )انهعنالذ ٍجنوهعىوداهراي نفع ةسرككل اب نهعاظحا مام اصا لاس ار :ماوهلع مالكلاب نالخ فرد ثيحيوا
 مايا !.هعب ناكملاب سو تبان يق هدرو اجنهاعددالن نمئامنهازرل مده اجرمنالن هاطعال ايو ءلعماضلإ رح اكاذا

 هيج از محو يجول جر همادرموساهللنقبنيعلاو ديف نموا غن هني جناجا نويعنيعا تدؤمينج نيبع رج
 دنعل ىلا زور نبوهوهو ان سول ارز يشر شنو رمت ىزيج رف 'ديزكر سوساجو ناب ليدراببل امد تئدددتد

 نركب ملاوانيعنييملا2 ل اطيورزازرر يجو ساتلليلق كا زيملاليلق ديل اهب موعد كتسرعبك ل ظنمزعب كمأن يربك

 هتيعلر اقنونيعاعارعل كو نيت درب ةرهتذانبعرعت ضر امواج توون الجو حو دي ارك ندد ةجنامابو
 الو ناو منئاغمرجبو ب انيعر ا! لطاالز ايدو هدازث نيعداوجلا ماو موكل ف عن اعزو داوؤسناعلَواَو نيعلوا
 رهتنلا نابع دوكلاذا عزل نويع شريت نيعرما و ءوكزيعل ادوُسادَعام!نبعاهبام ككر قاعاهبامو منايعدو دا اوما
 دال عاذاو هز تمد امكلدّجل كوع انيعدبعولاتو ن دوج يي دامردابنباعم سيدو امناددارب نابعا مؤ شا

 كين مجرلع كلذو كل ذريته ررلاو دوو نيعراجلابلاقيد صلع عنضملو مسالا اعيجظنحلاو ءاكالإ ريع عساي

 0 ا ا ع لاير
 000 1 اباتيعزشود نامجراماتلاجرصتنللا لعنوعمزيعم ءامرلشم ءاكإ نع

 ونكون لجن ينيج ن دك وصخ ييغحن وسمو نيحضومز نب اعاناو 2 كمحكلاب ,لحااتنعولا اننا 7

 م اعتادم اووب 2 اود اك]جتْمل اينتيعم سك اريو اييبوككتردو ندركذار »وسرير اوم ١ دركبو 1 امهات

 ءاجلافي تعاد لها غلاب نيع جريع حاط از ها يلكلاب نايعرسشك يزيد ا مير كاجو دن انعانبا
 ةرضبلا هنيعاروتلاونيمرحولإَة يمن مو معاي عف لاو اهعجزيع توم ءانمع مجدا دزيعاةءاحو ماريعف ىدلذ
 ذم وانس تناكاذ !ءنبع ب وفور يعزم »راج كل املاةنعاذهل انبدوتلاورشااذالجرلانانعال ايتن كلاب نع ءآتمع

 نين الف انلعن اعمال ايو انيعاراص مان الف انلنانعال مب ددش ناس درو ك نس ادهزيجن ريزجيض رب اعز يعل

 1 نوع عبردنددداناصتن كربغ ندخل م صف اقنراواالزنماثل يعاد صذإ) ايدو انعانط اسد نايع

 نايواهنينياغم تمادزور نباخنلا موي تريكم انيئذردارركجبركي نبات تلا رويتشل اكنبئلان م يضل اون انضر نو ىارلا'
 نحر ضلا ادضلاباشلاو هاك: ومن شزاددو نديسر ماق نك زعاركدرتو تحلم مادطلاو بونلا تذنع
 يحلو لليبيا ن اكابر دردا] بسؤال ضددل اثم نبيع عوبر ةببج م نلاي الطقس نكي عسب

 ىاَمس



 ماله

 ٌةزشانب مولعمرناب تسرى توركو اجو ناكرب هرنقفلاب نوط عد افيد وكيلا فل امومعضوم ركب يل اةبِظم

 تيم سه رالالو رخص ككنوملادآثم نبعر ند نكيعل ١ ضف رشا مولعس ناب نش درازاكماوو باك
 ترانلا :نعلاتب جزبارع لكن ثع هركو دود طلاب ن | ده نابع تدم انبع تنؤنتلضواذا داعم
 رج جرزباشع نادابوداب لاو تش ةزريددار هىانوممضلابنوشعادرماجنداددد :ىويزثت تّحكداذا معلا
 نفع تس ارب ندوب ندركك- نيم بد ننفرد نييزرب شن دز تسدو ىزبجرهتارسو نور يجري مقفل
 اير اماورذم تع نييد :[٠ هع زذان نجر عب [ فا كوخ ن رش ميزه نيت ع ندرك بج اوبعا كأن ع شربو
 علا نمنع ناز ماللوك زنط لوك يرشتلاب ن اهيعربدوميصخ نايوركلاب نار اجعل ذان لاقي انريدو جيف
 2000 نجارة دنم تؤم تان ل ابو جوفي نم امعرالا ناوخيو مداخ
 ناهدنشم او اكبر ان نداء ينج مذ و ن انس دو ن انساب شاى اجل عم مانا تانجو تدعتاتجرنمو ضو
 3 داب هدإبرنيرعع در مان نزرع ل اهلا ينمو ذاردن انباهزحناديع ايز دونا علان ادع يره نيتقتب هرعئلع

 ايافؤعم قريه للكلاب نييرع مورو ايهنركتانادع ضر ززحؤ لفسا عطاذا رشم يزعل ان جيئادع
 اف عقر نمددصم عر تيب بوحكلاب نإ عورارب با كنزا حومؤج مضلاب »نار عورا كب ةز ذيب نبد موملان يعرف

 ويف هداف مهناد اهنيود ضيأ ناعم بنعم يهل كاجول ت11
 نعل ك لوس .رهرعرورنورداذاوتراك شوكو لج . ا, نيزعيرونس ندرك يندد [تاكّمغد دوس اب ينك نط نع
 ملم وسو تير طمتنازطبو تك نيرعبباغثيلد هني عش إ لابن انشر دورس عي ريو اجرنعنبع

 وب عيزونا نريد شم ن وعم فمي عوككلاب نان عار ثسويدنه زتؤجوو::ك تحد دوز يبزادانفإككلابنرع
 سرر ل صاددنكت عابد ىوبكو شاك نس هرع كل ذنب اذا هتنيرعني) وفن وبز عج نوب عا قيل اب نإنرع

 (هخاشو هتك درضل اب انوجع,ىننجومت انتي قيرلاب غربدمدل قرعممدأر الع لرتو نونلا نتف هيل نق
 يقم يسع ن ركش قعلاب نصف رع نوجرعلاب يضل جيرو ولا نوجرعل اكد |مئح عن لزن نعد ئوذا برب
 زهير وكش لن سعاد تنمسو اللا ا.جوبجيو ال الانسع [قا د عري ردنا ندير دوب ان ريداوك
 نع خاكمو هزات بللي ئنبلا تنسحب ررشلا ميلا عيت دل هاا نالف نّستدورم اكمو هراثا مثيلا تعا مندرمج طور
 هنزوشع نع شيود وم نر نوسح و جم دبك,ناشعولا تجوز مامر ناش تك د ؤحتسايذجير بار ةلإ تعاد
 نقصت طعرزم تخد نوطعم م كو منصف عع دب بى درا ءوماثرةغاب د امج ندا هروسر دار ئسوي نطع ك يؤم
 نطعم الر نس وبلغ اوَرسو اكداؤحو ككن اطنخ انآ ك عقد نرش نوطعمو تسر برد تسوب نرُس نك
 اعز اطعا جنليطعو نوط مرني امبا مكوة ضان محتفخيذو نرش بزيسيضلاب نودع جنطاعم ناطما كف اطلاركب
 كراك دمبلاونطعلاعسام نالفر طنب نطعلالا هدد مثول اذاورجي لجل نط اع نشرنا ط ناش درا خوي أش
 قلاب ركع ىل ليلبلزفعو رنم عرفي 6 تاع عض منم هر طم نبت طع كروي داو لد موفع علبنلا

 صم تلائم تالف كراكشاتالعزيكسلاو نلرزلاب يكن اكعونزكعاذراصزطبلان كتر جر كانك جهزت كش
 انذار عرق اًسدنلَم ندركا بسب وره ابن دكار اكتباركل ابنئالعندعتم نالاعأ (: تك خم كك فب طع زان عشرنم
 نمعنجأملا ةارلا زيان مرياززبول ابو تنوكمرنكا ثان نهع طعم مو نمو رول عوزناونع باكلا ناولع كيراو ان

 نإمعلارانساذالجرل سعاد بيرشتل دنع ابن اعرف ماشلإبَّسلا اماو نيب ي مهم اننغحمهلاب نار مانا لمن ناكملاب
 لج ما دريطح بادرت عدل /نآ حن عمل اد [ كو( نأ ن ععار وبك ؤركزبو ىزج ندم[ شي نبضي دع
 ٌممدالل هرطع صامل امحاذار نم انجل انقعو و فمذحم ل يتفومو لباس حمزاادوا كن زدنيتع جمان رسكين تع

 لابو تين دلدودبزنملاناعندركضراعمو جتعا مثكلاب نانعبالاؤ ظح يباوبو مشلابّنملامئالاد زبد وعلا اديع
 ممضوكدشم هاب ز هش اذ امه نع اكاههياومارباس نو درصاخ يب اقريشج ن اومو نامل رش كبس دعب ؟نانعلا قرط
 ةنعبمتسجر غلا تننع هزوعا لن مَن عنمضر اعلا لاما نمت اككتياعو امي دلاذكز عقم مل, كانانعد
 ايو تضل ب ب اكلا ناونعيلاةفرصورل ةضرعون ذك ة نع ا هر اكل نعل ثنين اعمل نلمج كل ماغلا تننحتاو

 بي

 تع

0 

 م

 ىار

 0 / م

 1 ا

 متع ل  ةيعرا مر ل 3



 عر

 010000 هد كار زعمت الخ نأ نصير زعاد الضرب شيم تادن دا ل 1 فايا '

 يكل نيبانوم ءنثككلاب نيضنانهكدللع مرلانأضاو ماوس ترم ثان زيدا شل سعر نساك مبجنم كَ

 الا كو داضلاة فب تبضو كلا, لجرلاة نبض ةركزكر نةنيطضاويلانسضازسملا نيد ظبالا با لوا ابا تاخ
 ”دطيرط و رزرض ,كميحاندجوكت دوكتلاب نا هية وكن يقم نجط ننزل اواضالاو ضأن ربضناكمدر اع نسخ

 نم سنتي خنث نخض يكككلاب نخلص تب ماند دك فواد ره جز ءاهيرسرر كلو دش: كبدي نزار كناو < خخ
 0 1 هالعادوطنارما اونعطضاواونغاضتبو ايلا نكرم ايدل للا نالف غش انثي تريماراؤ نورك ايمو ا[تآكعع 5

 غن اج وعول ةنغضو نت دوزيزوكس زان. كبس نعانجرسزد هرج زط أحيل اس فطضمر كلائيرتسح عاملا
 ,طاؤب رغضو ل جرب عبل ضصل اهيزشرب نرركرابو مكان عع درنكتا طراد تثقدخارن اسد نص ه,لالم انهما 3 نغم

 مكن خوم رقي برنعاز اوه نمطضاو هزجي طر متيم ع هن ضر ,ٌوياعل 2001 هوئردل 5
 قرني غلاب ن امص نسنتلا عمرك نفط غي لح شير دلوك يشل أشم ضصر با هيبرغص ك غر الان ضال مع ضنمو - 0

2 
 مميز دؤجرعشر د ناركمد ندعم سس ندردأ دو ن ندردااب اجو ءايردو هرْسارْنب يمص ف عززم اظاناد كغ 0

 ركل باترن زعم بكم زركمازو قفز ننس جدد دشأب ود تيجو ا 3

 نصم يازمن متن هيلا مسالاو ند : هن يوسورلشن صن از كرنمْصمل افي ضم كرن اواو منلئمنمضذ ن 31 0

 ا (نحدنم ان زتزلا هزمت ناوبد مدغم تكرشيل انهجتارشس انهم تتيكازمثيرمم او تاك
 ةرلا]بلايزهلا نيا لاو ماظل ره تجاضلادزخ انيرتنم اضل كلو لعبإا نمت هةيحاَضلاانلّنا تكلا لمتد ا لصرنا تبرحلا

 نعيد اءنيماضلا عب نمىفه دلو دواضإؤ ان نيب ميلان يماطو ميراصما ماسر ضاّصضلاو ةيرب ةنمة ورع
 2 مسه نأ ثبوت اه لتس الذوريفرتغل ياحب د لحس رو ع 4

 00 اعن دونضم بق ككل نضمن ميغا اهتيدد انا بكر تضم ولانه وجا مني وضاع مهن َ

 ”كريزوفلاب وبطن انطرنابط 211 .ويقب نطوط لاك جندابصنز ركون اب قيصر هرد لو

 رفحا ده نامل هيو ن ديمابازح ةماواحنو ان مكث مم تديااوجم اد ذامدلزرطو نب اطر كان مع ع م رح نيو

 نينعبإ مضمار نهر مانا ةلواوه بطلا و ا هو يسم هو ائماط 2

 . رجلا [فعس ع ندركدلا نحخ بيلا لكل صا ناعما دو ءاطلا نال برعم مان مب من نجاظ نييط صج ف

 نوح اخ ل زري اههدادند نحاوطائيس .اهنوح|زتكلابن :اعصي ثرارتماو تحزن عض الا- :رطدرا 8 !بنح رمل |: ىطو 0

 ركل راي قضممو "نان مع ورب ندن نعط تاب "انا وا عطل زط ان ناش وضل 9

 كلاب نام نانلاررتلا عسل ائب فد كيد كاازانعن وجب اند ماوتفدناباييودو ثمان ماي وكر» 84
 كنعان ماع ؤنعباا تعز مول نوكيال تبيح ادام ادانع اند جن جاظم ننكر عطو هدا ؟يوأيب

 رب نرزر دولا ةحار انما فر عنيش و ريب 0 أيمنني اطنانّسط ا جنب ءاوطايو 3 7

 5 اداقغلاب نينط مح ناطام ةطءاز اهيالنينونلاكحاد امنجيةاط - ىرصن

 و كب نط ف لسع ابن طنازجر تن طندروكنايبنانطا تام كنالفّنط لاه نهرو نادننامو طيز ناكيبو تسط ع

 0 مدل ايار تير سومنمطخ إم نط ل ككلا نيط اهئطت دل اسّنط اذن اني ني

 ني ظحلاةلظداوداتذاكمودان م ينل علعم) ماطور طع هازال اهو نيطلايرجخب م اك نولذ ناطر بطموبو * 
 حدوم»نيجظن ضارو ندربن اطل اين ن رك و سوو ندرك رحلاو نوكسلاب كا ل اورنج ىعي

 اه. اق ايصال وانا نظالك لوميا بزواج نادل نئاكطداثلا نكس روبين عظر شان مدور دك
 ةندرناكونأ# اول ؟سمودكأب ناك جي يومزشفابت روعطل اخنفالاو انو يكرر 5-8 7 4

 دف 0 درت وم نينطواد يا يا دود لن عل «كاناايبز تننظوارير ك تتلو ماو نم
 اخو ونالت ذ نطلع نكي نيرسنإ ثدعؤرمل ضاطجٌل امل اعلا لاب منطاو نا جناح نمل
 8 ”ن انزال فرط لساوددرب اكو لوداَذم ورب املك 50 وعسل ءداف



 رسال سب
 ل لفلاو كنيس دول مانجر هوك كلا نفل ًنيسروط نبل ملال كن لاقةةالن اشي ركع ذ هانمموروسللئادا
 0 نعل مرعي ناد قلو كلك لا ربو ميسا عانس وزد : الع عال
 !هزرددلاحدراك ن اش ْنيثلا لصفوف ساروا ارانمئلانكلاو ةولملافرثكاوم نيس دول»» :هررعبو

 امو 0 55 تاسوربا دوزابخج افدزاننل كلود داش رك توضال لقا لابد 2 ويم

 ضم ليو نوكللاب عباصال لحد من أع دس د نط خوشو رش ش ردن همس ناس ل ثاكاراوازراش أش
 تيزجاش كاك عابرش نيكدشاد جاجا هدرناو جنيت جاه اهدا '.ةلاذاشم تنشب

 وذ ثراه جنودا اودايد ؟نعآن ع نوركريكهدزنادراكدااد تحامنشايزاب رج ند ركن يكهد رنا ناتنإءنم

 5و ني سل ميسم دج جو

 قلل انك ركتشم تار ازدانئانعملاو نهرلانودقتشم جلو اتهام توبا فوركس إقترب
 لاين شادرنطبابو اليخابمك 500

 جاتمو نافركؤ ةون انو لس كلل اهدا ز اتصل خمار نحا مفر عدنمو كر كلاب منغ ئيشسد انخرط 0
 0 ل ل ا يل هادررار

 نين شرتكىذ ا|ىوسك كن اشدةرش نابونومن شرد نيب نرش نمزإ عضومم بونمنازْس اندشَجي

 نيكل د قتبزسرن لش ناطش ف ناظيشسر ناكل نار قرا عان مدد عنان اذاددنسدننغفتج رطشم نارك
 5 تال كووبد ناطيسن إنا جد كتدود نول ئزمو نوطيربم نم زعتمناطشسا رشي دود نوطشس نحن غرز

 ب ديلا نك ,ةاكايدلم كروت هرامو ناليشبو ةباقزلا هرشالاونجياتع
 9 .وحنمال اب ناكاذايلصا يزد يطأ شل ار سر قت هق تبي بزدوصوم ّصيومو تاّيحاسوربوا,نزذ وصوم
 :نويشاناددكيز نئعش نرثىوم نيل ننانصّشسا ن نصنع و طيشو طاذمزم الضم ناكاذا ةلاذزاؤرصص

 1 ناتمالا طنا دبلن يتحدث نشيد !نوفسوزفاشوف كانو
 نك رانشا كفو كبعتنضشل ايوكد وتر ود غول ثول ءاجا نقش ليك اةيرل الاكرم نييفش الآ
 ترافل وبمن خ لوم ضأن مَع ندرك "كابو باتديشاش نش نبأ نععاننتشل امهنقشل انين نداد كو
 يدور وادا بلارعز اوجد كلهن انثي ش هبنو دينه ع٠ .لكوم اماهمْفاذا

 لذمن رن هك تن نأشو يملا, نأنشم اكعئخيردزاد ك ثمنا بار ضل ايزم انش قفص انش -كئاوبا'

 0 وك دايمزش قفل 0 ا سل اتت دادس اا

 016 الانسة دات وع نب نزلا وان مد تشد ع نيش لرسم اره قر طوره كت

 اونيكس ذو "اد عركام يوتا نيمدات | اها عنالح

 دكلوان نووصتفانو ندندم هنود نايمن لموندروكب نكح منوباسنبصتالو ال لانو نيله اهم بنصب

 ٌىدحعب قهري وح نار مكا ابان خالارلع اهرحا ب صن انه“ اهو سوا, خف عؤبطرد يزجندادد كرزقبطو هدشر

 درك وعم اند دلشال صك اان ذاسناخزيمنم دودو ايدو اكل رايها ةانع
 2 ةيؤورتكباطودد ل مدان مهجذادونخرؤفسم فل نفصعرضلابنانفص هزإض سوي بتظتت نعمصو عن

 يا هنن ذرب مرام نسو هدانا انمسرب ب انمانعما ند ١ جدا ص د ئوت» زجر[ ساودازركن انؤمُسو

 ا فرت قلخاسلصاذأ ا يراود انناّصلاو َتِلوقمصو 72 ن مغمض مضل نومصم يمت صولا 2

 ا خردص ىضوربكلبن يدصت اسئلتي نفانصانماند نفاس انو ادانهتدجباذافاو انومصانن» عوكرل نم
 نماو نانص لراس! )جرلاَّنص ادق :لغب دك من اهنانصدنه نادم يي ويرسل سو وجت ا ذاوةدددانجزتشوم

 قصمومو قيشاو هاك نايص ن وص ئلثم كل ضن عمال و) غلا لع بكسم اذ تلج ذازذاذلا تناو يكتم ضناب هاذا
0 0 

 قاوالاودو اهنيجنباوصتلالاوالل بو نيِحكلاب نبص كبرنا روص .ناججؤم لارشنلاوقفلاب ناوصافحو أى جونمو هةزوأح
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 م
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 0 م77

 من لا رع يك وج ب

 ١ ص : 0



 يف معا# م

 ١ كرف

 ريموما ةكدنم تنل اهوا هنن ن علا نو ةرارج| ضو ويتسع دقن لال قاودنانسورخاسو
 ابوس بل كولي ذس ةاه معز مم جبد ادعي اهدرإ د عم درك واب دوش فلاب نوكماكبا دلي هتازسار
 المنكرات, هوك داخ واس باتل الثمنيزاسلاو زواثل العام جنا مما ثيرحلاؤ دال ماهل ملول
 خل ناوسا مالسالاو مل دلت اناا دال دبعيئيوللاو.ناو اتناكو مضضانغ ترش كمل ادس
 يلدا بك كلاب نحس ملسرااذإل انسوربؤب)جلا نسوي كرايواه دريد عب جيداوط ال ورسوسلارسالاون

 مطل ل زال ياخ رشم ل عفاومو دس نونلاو نوتسمملا اب زرأوطّسمأ غينيس أديددرتفل,ل يلطف لكلا
 أمورا دنواهسش نمل لاعبو كشمو كندرّصلاب نعس عفنرعواناوطسال بج يول دنا يتوزياوا شن وملجو

 ًاض رع ثازجي تجروزا ندركذاب تسوب تنس دن ثور كك نهب تسوي ثم تشيد تسوي لنيركلا زغوان

 نفس كي افسز فس يس هشك نفسنا امدح »بود ايد أب ناوس زمن عخنييذالاد اب زقذرد كاي أك
 دازلا نكت هاو ثمر! ىيسردا ماران يكن [نم[ن مغ نريمرامنلاب نوكس أ اونا تخد مان ,نانس كربون
 .ذوكراوضوم ناكل كمن كركم دو ناكدتشساب بيدنا ملا, ناكس ناكمالانئاوم رش مضل ب نكس يرطاهنكماد
 نر تفي كم كلإ شن نا ناّدح ثرهلاؤ دزنانسناطنش إن اك وكب كس زائل هادم فهو ناخد شا عباو
 ف :رابو فصنم زدوويركلابزبكس ب عز امجازغصمزب كب ومرم مانو نازجج دن زو نز نوججرمكهاراووب جهد
 كسلا او نانضللاو يلا هدزمكل نيكي ريل ثيرهلاز دي دنلاوير دل ازا رنقو عمرتاول ان كرك لم ازكش
 ةءفلاوصعلا سين يمل ايد ثوماو كرملاه جوه )يعفمو لاش مياكس نك مطعب راوطخي الو لال كل
 دعوا ةياممطتنادتف تانك لع يوؤتسا ترهل د نتنركدإة عاج ا ندنكس ثانالل تاكو جون كس ٌنيكانم

 تت مزعأ هع مادطربذدركز يود نمو مزغدد قم الإ بوضيؤ بكس ةرط لعرب نيت خدم نكسزياوج
 يملا الما ةغإ ندرك نخو كاكا كبلك,ز هل خل ا ذو نوروز د ندا د سويد نيم زوز عود امس هاعلا
 فرار 6داعوتسردص دروبي نيداطردلابه اا كم ياام

 نوح بلوجر دون دمر نايتسإو عما عاو انيمي كا )جزل ان ممال ايي نوش دزه وتسزنوانخن ايما نان بجو
 دلة يلعزممإل افي شومزيت فم نه ئساذتاطهاو هاما َةيزمتقز مومن جتاننا مهب ةانانمزجرمقلاب انس
 الاناث ورئيس لوزن ورابع بدليل هش وتاهيل مضلإبو

 اصر الااونسو هلع متلو بيز اذار عزان اتيومنجيو احن عؤدد شور ملم دحاوتقيرط
 دو ضأن حب نعهدصمّوسهدركن أباد نسورو هدركتيرصن دونم ور تيوص مولا سو لان ىدبن زرع اهنصاج عملا“

 انس نابدكلايزسزانفأب راكد ديه لولي ناو ببؤ ناكاذ احول ن ونيل جدو ةدصاذ انس كرش
 اجا اددلامنادن دري وراد غلب نونس ارجو نصاز كنمنوسقتعلان يس جنا هزجره عرتواطعو عرس باو
 000 انمعةلاووح طفلا نت شللةوازارند نوركدلاوسوروس ندركووسؤو
 ءهكا|انيتس !بكرلاوط اذ بّصخلاؤ مر ذاسا ذل ثول ورضا نانض و نفل شيء تس الع نانسسالإ يو جنانسا نافن دربكلا ونوس

 تل اسزعب كنس ملائيو نسل طمس ول سسمل نال انس |كباذل ]نجا كتاال فو عول ابو منينس يغض و عرلل م
 تاو سوطعال ايريسناركبو مر جرونسا باوك اض قرحواهتهمو كلت نسا هزرنم بلا عضومومور خزان ردلاّس
 ةهيزترولد خرجواهرسزساتساميدباوامتلااهّيسازرنماثلا نسل كلذو تنبه قانا ربرسئساو بكم ميلان سال تبدو .
 قلت وررب ب او منا نعم ندرلدنطبو نيمدرعدلاخنتئعدصبأن س جزبانسدنلإب هدول كير نبسكب نير كيزضس ترم
 تطلاب تام اددونسنزنار تحب يعملان يثلاب تلال غن زداذاد يرقي بزمالاسرأ هيلز! يجودع املا ننس ا
 . يمل مليزوبالاةلمفيمل وفل انبسملإ] ضل مغ رتو تارايزلا :هدرحز مد ادد حن إف رح قاس لاس نالكن ارش
 حر ملأ عيدومكن يد خللا شنب يعْسْئازنيسزب الن الف ومد ناكل جنم بعلا نمور شل ود :اننينلازعيغزم

 الا ارأ



 اياك ٠

 «٠ م و :١| نو ل 1 , انا!

 ا د ااذاةرملاتنقر لانس ءانجككلا, ناثرؤنلاب, كورن اسانتيإف مئاضم ب 0 0

 بانج ف وعي نح يتبل امو . 03 0 ا نحيط 5 اروي اانل عضولا دوت باسل باخد نقر موفر م نوفر بقاع دومنجل م

 كينلععبا|ايزفب نكرب نكدراوللخ يذل ىلا اونكذ الكم يراود (نكأ ىد مناك عم نكاسوربلانكد لافي ىزتجتن ةالك لوم ةضما ند مناد عع نكاسرربلا كد لافب ىزيجيزدكلبم
 انيب

 ا ل

كل بجو نبدش نكد لاى وأو علق زج ىرقاكيغلاب ءانان نبل
 :م نك ةزيلان طراراون ني

لمكلاب نر حوضلاََدك»
 .- اجى وردركراذتر نئ

انو كدزب نانسي نارغتيل نك 1 0 نيك
 :ى

 اضم وغلارنداكد ديمراء ئه اورعزيكر دوش ماج در دكر 0
0 

 ايجي مازوت الرابع 1 داعرئسكلاب نمر مد عهوكوغلابن اني كيردامدداناهبرشتلاو معلاب امر

ا يا نهرو نير ااوندكدإزع نانا كاش عض نينا
 د

نطا ورغم هز اوس لاعبو أشر 2 - تاس طر ل, ا
 ْك نرمردرم هرا

 ازمزاك طيار ترع رم هدايا دم 0 اولاو ةزمل اضع ن ايئوكر | بناددونكسلن ب نانسب ان. كو رون اجرب ضقت وبرر كوككلاب

 0 ةبعصواةنانردالليلو نانونا مويذاداط 10 رض ركل, ناطران معن منراددركدو درك شر يرش
 عمنبم نه رمجلاب ناهراي تنجم

ا- هدو هرعت |تنهرل اني مم
 هث

: ١ 
. 

رهاب سبيو ماد مبا رهدو تسهرارعمءالا زج
 تهز ويس هدر ادني 1 انلإ هلازمجلدزاثو تبا" 

4 
  1ومواهب تل ايىتلنل ا تضر |ربزنوب الات رسانلاوزب : .«رقبم نضل زعبل ف نهرا تكلا: مال ةوزضاس:للا

 دد.ديخامناسد ناشر 0اس ني 1 - :مراونكلعانالف ىنمهار ١  1 000نهر ن يضر وفر اند

 تنهرادّركو مب نهراو لع
 ١ كءاو  1 2,نيماسنن سرر : ١ثراراءانطلاو باثلا

 8 3 ان
 اوبورشلا م

  0ومآ ارماعط وسو مارش ادلم
 ول سيلا عا  0درا سكر وردنا لإ يدرب نمو كركر كبة دمر زاصعل

و كنار دقن كلف انملكل قو[ كانم عع دلك ن وب زارنا مهزوم مر طن ال فقرا د
 الايد لم نار

0 00 », 
 تلويني سار هرسأننلا ناروربعطقنا دل منير ورم جز عبل

3 3 

 ١  0دلل ولا راق تنبح تاو طل ؟ تدر قلاب دلتا بك ءازثا ضف نوزرم مو مهشام

 كارلا مناف هاي ملوزماب ئدذ 4 1 3 1 جر م

 -انضتب تورنما ذاق انلاتنبزاروخز سن دز وابد ٌءكأن
 ماوغلسا نإ و بلاد لا

000 ل كارسانلا نبزت نونز بحر نومززئان
لا ضكراو تانضثلاب نت 0 0 

  0هنئريلاطخاول ج
 11 0 ١ طلاب عل ارنع م يأ

 انو نابايدحاولا ناناب جدد هد سو اهب ليشسا !هوبنود لن مركدل ايلا ديرتن د وملابةنؤيزر يجز جروركلاب نيو

 دانا ام انزيسلاب شمل زباط عمو وتر زعتر ملا اننإن ف لزانمزا يع جريدد هراثس

 د هي اس نوح هروح ازتحخر درب بطر عيبمبيزناى وم ماظن, نش لزانمنا وقع جيتدد
+ 

0 

 سم نوك
نودزر كلل جرم 00 2 0 4 «!او ا 1 اضمن

 ف نادانو لوك اء

0 دلما دم لعفازا شلع نمو
 2ع 

 "در ما غشملا هو نوكدت ب عدومايضو ذدور طن يشترط امال عب
00 

0 
نمزد دج فرست دئدتود دز دعب نعموب

 ند نفوكى اب 

 اذار لان قز تعري ملام نيس مكن خس ذوأىاب نع د هو زيئازع نعام ك2 ل

نور در لو عنعلكانالفتم
 ذاق اكمل ادن ندر دا ت

 ماو هايإتلعازعم انيس
 در نيكرب كد روحت

وت تلي املانمةنكذ لاقي ندري 00 اولا
 ةنكزاو ي

 سلو مولع, بشو الو مولع نكن انسذ 00 0 لا
 ليل

 جرا ةنمز ان امرا كو تنول
 مهاووراةردد مز نامز سند ماب : ل هزل تاؤرتيتلو

' 21 

 لامي تنول حانت مر نبع
 تاو

51 ٠ 
1 

 .يب اوكلاسيوكتامز نعبرنئعلا تاز لاعب
١ 

 رهان )امك تارت تاماق دموع لع
شلاطماكتنمازعلماعو هاوع

00 ناهو اجب دتلابرزامز ةرها
 اوك 7 

00 

1/4 11 

 ا
0 

 ل . 3 :
. 

 ا

ير درفاو متض نينو من
 ا

2 0 0 
20101110

11110 

 دكرتزولااكب قزيوسور برنت وإرب رش ا
  00 35 0مهل نو مورجزعب

 ابناعن ءانوكز يني زنود تؤمزنوذالاب هاك جل انمتوز تب

0 59 ديعنود نزلا مون ثبابإركلاب
 مس ردو تايه دزما مدنها ا 0

اورادمييالكلاب وثمار قمن يردن عبريتز واني يهب تل ند ديعذ ذا 1 ولاو عع
  4و نأ هز

عض ال والو عب نيئزت
0 ءانلاناالإ نزلا ل 

اجا اولاد 
 0 ا 

اوراوميامكل 0
 نإ هز

 ا مل ا
ادم فصنو نامت لت تنعو ناو نادرو

 ز 

 21 ومَن جت ضوع اذا اخبشمن يت :مور ان غصد رج ]شنب م
 ا دوريصدو نآز#

10 

ملا ول وعن متنوع نان وارود 1 ا
رشعي ضدالا ينال ايدو نييازمو نب ازم ع

 نمت اب

لل نالت ارلا'خسترغعداو دال تكف تينت
 ملص لص تنيزاوابُشب اي ّ اضف اد تب

 كين هزيسوب تضرر دز فلا نقس 0 0 هعررصمرقلا» 2 تادرابو نأ ندركلاب نجس

تكدراوانمانوورد وسوم رجم ديدش دازيجيزم زمان عغددضم غلب كادزابد ناك ارالك رو
 دبرا

 م . . ةلراؤلاب نارالك موف
 ديراذكدد أجب فىئنر ل

0 
:د الزم افيد مدرج ددداطيو تشيد ؟نوكسوأ ى رت نيس غر الأ

 ا 
 و .ةن اك ءانحجرينحح نسح موه: فول اعي

 قد شاه ملوك حاس ولحن ثيرحن اكلي حاتاد وو نوكتلازا نصل رح
وكسر نحا ولج انمحن

 1 2 ب لا نع مز تشاعم 

 نحمر سمو رظلارحر
 ٠ 2 0 ا رع ا 520 2

 ومركب 'نيزجو رع: اهندوك و كنيئغد نالوا فو ينير نعهر صم وت دك نك ب كسي

 نخلي مكذود ناتو نحانو مطبخ عنك كباب دكلإو نمو: 7 م ٍ 2 2 9 هناا كلنا

 5 و

 ا
 عمو



 ماا

 انضم نادا ثريا ول ضاره حضتس لى اناذاو هاددّوْشعف "داءنم لاقي نوشيرأد مادا اميين دبر خ زج كم

 ريضيالاعيديادهزتساؤحماوزياطتسان دكت حوزو يزح مادورمينربن باز ءكمازم وتس رسانل زج ىزلا وهو
 ملناولاهبرعتمو الو ندساد مابمند :زيو نداد ندركو ندش مزيوراكو ت راع مرتبك كلاب زير نداد ماددندرك

 نرادشادان و توملادعب ا لعرضن ناد عرسكلا ثبدح قو نادذ تن هلاتيبو هديعتساوراز لئانادوءاطاورل دانا ا

 نإترلارنمو نوبسا عن وتزلو ا ويرملاتا شملهم كلعفب ىذا يذاخب اكىانالةنيزن اكلاسو هاناجنادلاقب
 رتضو لغلاف مالتلالادرلع لوسر توجه شو نان نسور يك ندم عن يؤفلاب نيوم نونيإ حوانيد مهو كهنة غصو
 2000111 اءلالصف نرنازحد وحن يدربارو كسرت نررتموننسنيدت خرا جربدو ةساررمكلابزن اي دراكلموا

 ين الهشمل تلاد غن نه ندادن ركن |عيذ) ننناءنلانودخلإ ئى انؤئاذتبرمانل زجل توم اكوزبطاو
 كتر ولكاهدقر نثاوذ عوقلح ىرشن هاذ م ضآ ن عع ندز خزرب نفذ شمزحابن يعم يل ذلبجرل بيوتي زب
 رصلاب نان ناهد ىنيب با' نين ى رلث اناهيفشت مامن ايزو حاز اكلاب تف ةزدو نوفزولكنفذتس نوف ذئفان
 وا نصيحكدزغباو تن رومءان منعت نزا قا ك معن لش ئغصن اهني عب  ذ لا ساذ ا شذ تْنَّنز ل ثم
 اني (ررهاكلاطايعض ناكاذ تزيل انالف تنال انهبو هدعوو ماد نيا انو رشكاله يج هامان مهلإبزانذ ستْمان
 بدع ن !ذ كب نيتركونيتمدبن ئنذ لال: لثمرعيششلانذانذانهإب) بطرس امل اتمام ءاثلخَّناذي نالفو
 ناثر دانت مزيضم شر هل لم ضو جنامذالثمني تقفز ةزهدوتشلددانورط اخ عزت
 نحب ضان ععاولجب نورك مانا روججمم اههماد هركداوزهرب اري م تسس [كيجن أ معطر هاي ناراب
 يول جن اادبوسم تشاو زاب نجر ضلعملا اهنسبجو انج اورمكلاب ضياتنجر ملبالاتنحر ل اير اييتضركت لاو هدوكو>
 قف انيك ترش ماتيو نرشانؤاص وكوب راكدرخرضياذ هييدوشن ايد زالة عسا جار وتس داتسون داط لع
 وزب فلاب يل رسل يش ىاتنجمت هدو تو وبجو دانا ابد سيجد: كليم دريك كما
 ابنيشنب ندرل ار ]كب ن درمتماهواتمورالثموملا تدراونيخاس ندر !رزههاربب نادزاني دز جنادأرنيّتسا
 مهب ان جيزاركك نت باّضيا ندر هلو رسكلاب ن جرعن امي د وزو 7 فاو عع مادنارب تسوينرش وشكر دونك

 ك2 جام تتفركراواوزب دض ىلا ندر عانملا تندر لاتيب ضأن عع ترئاشن مددوزتف انمعرب ندردب/ن درب
 دو ناز مانرني دز بون زيهدر روض درة انو متر د درا ماشب ىرهشو وج ان تراوح وتل اليد شت ريتمشب
 لشبل ىاح ندر مولاكة رمتدرغصت لل اخاذ ارشد اينفانو ى دام عب افيو ناغعز ندار نذل حامرو ندزرّيطح

 فلا نان ركلا, نت د اهةدحاو املا خانمنازرلا ديكعوبال ات كلاب نازر مضلاب تهذ 3 ىدرترتنب !باكراوهو
 .ئلعبو بو لون ىزجتتكتمدب نذران يلج ةنيذر تااكأز ايفلابنازر ةاماوب ردو اريزروهذام ينج مع
 بورداخن زودنا ابنذوز لنزاساصعودنا؟بوحتنع خد نذر كنس ابوس انمار ذدوش نأ ى مع جوش

 نبهرس و اطنير/بنسيلابرت دوش نسرأو نوهيمونومنسد | فلاتنسرو جزسراناسرا نيب سعت سةيزعم
 هو هرنياايم نناخان نشأ ر راو انمم دلع 2 خلغلاتيناسالإر ربل ج ذأ امتسازكةروتسؤببزا
 دن ول غيل خد دل فظناف نال شيل اتي شيراولاومذ نولكاي مهو مومل العله ماططل انشد ىزلا ماو ضطلا
 فص ار نوار مانشدو كما ندم ننودنشورريزرسادلهدااذ اانوئسروانشرؤشرب ءاناللا حر لكلارشر

 لبن يلار اممنج عت مدرٌصوناصرراوتسنيصرن يراوتسان امراض أ ف عع مزجت اشم تدمابلا يو اشيلب
 نخب اطرد توج جدعان وج زيصرومو امه حوا ناجي ويسر نالف دسمرل او كل ابل ازياط أرسلان نكد
 جولد زنامي لا اهلها |هعماثاهر تناكاذ لم لفلا لاق موت نطات ونادر مل تنل لاقي ؟زص نع حسن مك رع ن بزب زح

 انلوذ وس عواد وعزم لا تنعرو نعراايورنمتعناانعهرعرا نع عجوتسس خا وكدبوعي تسب زيزيتعب نعم
 انين عمال ان يمل رض كلا, ناعرمضلاب نوعي هوكهر انجب عيوصحم ان يعربج ل وامز اكان يصاب
 تلوم شن اغرإنخعسن ركل ونه حز شاع موك عرعر ءانعيبب قصب اذوب مك رطضلاوم زعلان
 دب ةفرالصإ.ازم لكن هدزادد معان وللا خشم ناك نذر سم يازكر وسن للز غور نمت

 ناو
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 بحه انننج كلاب ناؤجوكؤوحن دككاو قناد راقب نؤخيربشاوخ ندرك هسنم تاج بوتر كيال نوح ضف
 اناسارا هيشوي دزه نجد هاير ضوموففلاب منش ىلارل لصف هن اخ جنؤحانؤحأ ناوخ تعمر مانط
 ملاك مويوزداضال ابزجد موب ام نارا نكبر انباو مسن هريرب امجد انوجددانجدانموبوجدل ايو أ نحت
 اوم ايد ناراب عب نجومتشن معرب لنرامربامنجا دز أضالا ثهصول اب نيبجول الع زلبللا كك نجد مهبدنيت مهر جد موبو
 تالبالا مو هرثب كنرو جت انج نجد كيران طلاب منجد اذهرطم ماد امنا تنجو اورطمإ ثا دل منجهمو هنجاد
 تائناو تضل اذا ميا لابن جارد نجاد و اشك ن اجدا منعأض معد يب ندوب مقمن جدر رزان نجوي عبداوشلا
 ,درو [كنحد ندد أوي موماخدرع نحو ربايسذ إى دره تك دام دونإ,ن هاذ ءنجادمّقبا :اههل ابو ذاتيا بع كو ناكمم
 كور دودرضلاب ناخد نفطي نحد كاك ءعرنم دسم غبن حو لس نؤملا يدشن و كلاب يوحد مكس الكت سد
 لشن اخذا نواه غني رمأر دو دز حص صلال أ ل نركس هل [رخنح درعة هو ل هاب دوغ ناضدانبأ سا ع طع
 نوح إن رربؤلخلا حدي مرملا تضم زازا ازؤّسو ناغد كانا يه ةحانئ د ضادالعشيؤلاا رلدكلايرانلاتنخدو
 و او ذاشبوزخح ابل ثعبان حد تاك عض كيتو دنكد ودار از اخ كو شوز يتلا باخد ندد مضلا
 اميسسالص انالبرعا هرنبجزمزلك 2 نيعلاوءآقل ادوبي لو لسكر شأسو هاطسدرمناددىذ امن وو مانحدزلبل
 ديلان ردر بر نيدقفم بريد ىذانن ولّدبد ثراغوؤحؤفلاب نادب وبيتي تربوي لكلا زيا هذال نايم ا هد
 تايخؤامنيرد ىرادا,يلميشلاو نيداد كم اب كمل او طعل بل ابسسنب طل اج مان نير اريحا نرداد نردوهدرسكلاب
 مهل ا نيج ببرعموسراذ نانإئردرياردربلا بوم ترد نر دوعضوم ممل ابرد كان طغت كت نيمز نيردما ةربد
 كور اهب يفر ءاد زعم نطدناو ل عهضالعزتلا نكدادزع نوم دمزيبدد كان معن دركن اهبدلاغدد ف د ىف وفد
 كابن دحر دعا ولس
 ةرطب جلا كنصعب بيع نفكر لإ غنضاظ ال عطساكتول ل ادي نوش اني فاو الا طسو ف نوكتناانداعنمناكاذا
 تلا كراج ابنا عوار رشم حبو هك ورمكلاب نافع ريا هدوسن اشد منِشاَفاد
 هاما ليف لمرم ل اال نااعفومد بز عميد ناد نكدازفيداكد نكرركلاء بولا نك دل: وف ابد
 لاطبو جب منأ كن مورسكلاب مظولق تصدؤت و رنككو مهر ثشسايداثا مدر داوسز ض دز كر سسكلاب نم د جنبككد
 كالا تمدد تضضوو 'نالفلع تملا بانر 00 رلاصازهدآملا هات نضدعد الا مونملانّضد
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 متللخ غزانخر د ننكر 2 نشف ركن اهنحلا مصاف عع ن داد ىزجب 2 دناواد ىرنج ل يدنر تس دودرب نفح كلمت
 اًيجتونالادركذلل كي خافحهرير نالشو غرمزتش ناك ءافل ا بابز مز 'ل غو هو نافحج قارن رشح كرو خابوس
 فونادانم مارركلبنقجريش نينجراننيقح”ض وا ءاذ عرشن شرب ديشسو رش نيو كشمر نري نعد مح
 درر تفكر نيزك ادوارك|نقاحن ادن اييدلوب تشاد ءاكيؤ نتخيزا نوخنتشاادزابور ذعلائاةدزعل نيت ابار
 فلكل نط: اذ كنقاو نب كنق اوح تمل الشاذ و ناننث احا هد نتكو ن دبكتبجن ايماغم فاح فاميئارالل قب
 نيامرهرىغىو ريو ونت اذه ون تاحن يبد يزؤيو يروح نيب هّمالوسر فو ايزجم اه هتباوغئكاءللوؤرنمو

 و نراها ككلابن اير رصم نات! ىور ادوضل اينقح نطيل !نم]فسام م تنفاحتال اقيونيبغ ِ

 ثري, .كريتخت/ )وول حرا نوسو ضيا غلاراغصاٌعيجا هو. تفركم دامك مالح الح ه دز زمرايسج
 منان ادجِؤص ناقمترلوإ عمصالا لاق دكمنانم تفز ,انقفلاو هجن منن نقل عسب اهوخ كرون ريس يشلح رضوا
 دوط اربح عزان كر تانملانو ناجوهف تان ععّوتم ورا نيح ع جنيماو تف وكت عمد واجح تن امج ط ْءلع لح غد ازفع
 قط هل اخ ليرشتل اب نانح ار نمانانحميم لوو منمد ةدحآن تعن دوش فلاب ن انجل ثم سمن ازذناح لك نح
 براك نانجو ترايكنانحل ايو ن دزه ايمي زر ادلناب ناكر تانج رس جو هضوم مان نال ةربإ الب اد نانح
 1 هدم 2 نز]رلاةنجؤ اش مانناخدلتروارخي
 لاي جدورللاوعضولا ب تدرا اذان عضومرزعضل الع نين ىو ذايب ارش نيضناوأ او داب فلاب نونجوع
 ا مازينحن اكل اقيسنجؤنم عجب ثلا ونهو عم مانو قصيالو ةعقبلاوةرلبل مب ليرا اذا تبر نينحوف ملا
 ار اندم خال عرظن منعت وميقيرلجز ني ادحاقلعو كلذ ظاغف وتشد لذ نع ضلع موا وربح لها نم
 نم لوالالل جرن ويلف عدلزنفوي لااحد م نات ل انه وارحم اكول نينجن نجي للا امر اقف نيت رحل اذ
 ضالاو نبل نييزلخ )قده نجوا كلان وجيل نوبل ير ناري يتدكلاو نحت يجون جو هن كسار سلا
 مو ضط اهنمام نع نوفط اعل جملا لوقكيلعءانلا اولخرد ابهر و ءاكنا نتن ضو ماك ركل اب ربججو جر مانهضلاب نح

 ناكملاب تنيحاومتقر بو ى! نجح ناحل اقيوتكلف ععّوم ماكته دهن نر هرجن ان الوعد اله تبن نمو نانو
 ةلحاولا غل ايا مكلاو غفل ايزل نيت لك اين الذ ومني املج انفد موب لكى اهط دل عجاذاةفانل انلنحو اشم اانا

 ماس هناا ناحاة كلوا ناحرو كله فله نريجاكالاسقورظنلا اذإ شر اولانتحيو يباح اوان يح لمضيوتِئللاو مهبل
 لثم اح لصاد ناكد ّطبانبون اج عي ناخناباوجوزج وسور مزجك ميز اكد اناجر ذك تبون ح ودا للموسم لي رشفلاب
 دش ءانوكأت نتخو دو نازجورداججزت نر دن اجر يخول ]ضع جند اوحاع احلا لفن د اولا كسا ف وت
 ليا ند دوني تزوير ذب مع ادن زم ورع يرضع نبا رجل نيل نيبخ بع لف عا سر ماعط ندافنذ ندكنامنيد
 نايك خس كش رانلإر كو مضار جشع قواد نيدو رم اصيل وهو تانبنيو تانبخق للذناوطنخ يال
 ”وركدخنتخجلنب !جدن ل رل ناجي ءاعل نع امتأو نانخالامي حالا خبال ل ثم ةلملا ضن ناك مكب علا زعو داماد
 هلو مو يْطمو تسود نيدخ نرخ تزف لا اذان موزي نا شد اح ومنو مسالا |يدرسكل اي ذناتخ ناخب تا قع
 لد لكن ونا ضان معارل امن دام نيك ن زخ هاني كشس داب قه نعي لخ ن دركوتسد د دا الخل نضال م
 هنوشخزنخيرولقموهو نتناول كلابمللانزخو جاز حبر كلاب ناو نزع تقى اعتز هاو انو لم
 جوش تمدد نا نخا جنرتضي شن شخ نمنع ن طخ مف | مغعب ع نير ضوع موش دا طاب شخ
 خر شخ نعمو حالسر ايس كشل ءانشخ تيكا هدانا ؤ نمي انمرك كن ليسو تثيدلب ن دوك داعو
 نس ايي ن درك ناب شعمنض | خررغو هددص نش خ ومني الن الخ نشا يومكم عي زوي
 تغيغ خام تغل اكنرّكتم ضل ايمّتخ مول انروهراشخرمانلا نامت احح ةانجد ناجخ ير اقي نس نام نتنك
 وكان عهؤبير دنتيمركو ليد خن ينخ مير موق الت خر )لك موا ن الغل قخ ن الفد ئس يفلان جيم

 وخلك د نمو داغب» وي فراعيمذلابنانخ يمك تجليد نفخ يرجي ش اهم تحرس اذا ليا رزنخ
 هال ع نم ذل لا اوضيط انوزئاخإ راض سو عسفان انة ملوخيه ا تخا واخضر ساراز اعلم
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 اهرفنا رجا نسوا اذكك تا لزه هر اطتسا نانا ن دس وسوي ن انتجان رش ناني ى اجوركم كي درت فاجأ: هوكتاوبدو
 ودولاب نو مؤغيدةدام يو نكي نيتي نجا هدحاو نيبو. اوفس ان جانج يدا اللوك لقرار نمنح الالام
 و نادرة دولا زجل قه !منوحرادضالانرثومو ءايسيو مبا مايو ليييس ْن وج كوم

 نشييوجله الث ازمه اجدد جداولا ليج نّوجراطعالبطراطعلاةنوج ةمردر سل اثم سهر ٌصم خلاب ةنوج ساو قشنزا

 نبح ءاملارصف مليش منبه درطاراق خد باذفإء نحو انةنوجراوكسز اعف دق»داوبئاراثلإةنوج

 ردا جنح طموركل ايدج نمحراهشص | ونعيد ونا قت سازعبدنم تهدر[ بح ن بح قاد عم كشف زج منّتد
 والخل انرب ن ,وكأل# ماللا ثعلالا لعل ضد ا امدعرشح عب ترا الار اساجس نبات ف عمو ورنج ٌميااهللاّقنبد
 نين |يءاوراتمااوساتو كا ذيعد ىلا إيواشادا نايس نانتحامتز ابر يرجو نير كلادوزغلاب نتاحح ذاش ومد
 لا يشل نتن طلو هزحاولواوتص ماراح موب نشا باز انتحدؤطو نمر رجالا تعدو نان اتصامئ ناننل ابا
 فركاد نات ابو ناكوج كلا... اهتوعمو إل ازا زججافصلا ابو نكن يكتب عرج داب نانيوحو ضعي د ضجتنمل انا
 بج يزجويد نجح تحيحاذا مالوش انمي دو ومنتك مب لزغلاةنجنبع اهب جو ةنضحاو نجي ابان

 قىدراسلو مبا ماندنسؤ لاب نوح نائنذحاهدزسوكنونل اديرشتو نيج رزرادح ردو ماعم وشو و

 يلب نرحل نيد دش أبهر يبن بكئار كو وبز نيرا منة غابرش نسؤمو فسم كلابن ارح( زان هع نكد سؤ لاب
 0 ندر حس اور لع ىانرحردلاةسبدلاو يره مان جيدشملاو قفل ناجع لود اذا

 تشرد نييز وحد وزجو:ف :.؟ن الهو لدار يحاور حرت نان نيزح نزح مناك غدي ل لاح ه دنا قف نوح
 نزح جرح لشد هوكمضلابزيئوحض يرالا نعنزحلا فرب ف زج رعب طشيدد مل اذ يح جمب نيم نزتحا 2 غي وجر بدع
 معلا نصح وصور ااذا نيزقلاب قم نالخل اهو هروح هدرنا نائب اةمعكيملايمنل ازدازحؤحرب نب سوكؤلاب

 ,اقإ ضل لقنين انوي الد الان حتلقفرضلا تفضح نش نائل حرق رس عطع جرس اطع يف سب وكبيو بوح
 يجن م تاس الز صلال جدل اهنالو دان جوزنسحةهاو عاني جدد مزلاو حيل نجم ناكأذ اهلا ذوب ورا
 جر كت بنج ذوكيبو ند ركوكيي»نتسادان يسم هاءنساط ثني ءنمركو بون ادرس: دداجلاعبالك نما مالغل اع كركدت
 هك [تفسا لم را طثلا نيجمومد ددسحأ دقو مظرلونكرب يحلو تلا تدارس اكسحاو عروق بريم اهي ن درك وكي
 انجن هرحاردرشتلاو لاب ناتج دوس ن الانفس دال نالؤن ساعت لتس نانا جين سحق شادوكيي ونورت
 مئلعجز انما يي عسا لصتا) وهو حما مانؤغلاب ناسحيؤفلا, مجلة نسخ ماعط اذه هرمانلا هز ساغل ا يو تن 07
 لل ناب زيجرحن ا يرض نالعد نيج انفو و جول كل زمنالخ لج اومتيرب نشل مالادف
 نانا كلن نحو منك كلاب رنشح نييطيد ليو ام: اريلكلاركوو نال ايه ّرما] 6و هد كيو د مانزل ويلع | هذ
 ني اجار كيا: 2 ياوتسا ران اسحب نب عدوصح إنك نيصح
 .ةطفعو اما تنصحاو غنا هفمومف لعن العبة رجاوم دال اوبر صحب ف درءؤساؤح اطحا ن دشن دصحرد
 لا نصح نجت وااو صحا ذا هروب فو زال قفل امد نصخة جوزة لكدردكلاو غلا صحب اهتز |ّ[ضحا

 زج رياح عت ن ب غلاة ركلاب ناصح رب دز ا م
 ومو مسحاول اذ نيصحللاو نرولا لإ: بنل ان قتيل ن اكلاوؤلاس كربلا ةني اذا دال بشي وربلاتيننم
 اني وركن يصحلاوبا نورجاولونس دورجلا )بشل تمر اوهركان ا تلذو انصح نوما جاجا اوهركد كلا ل ائف
 اج نح هراجو عضل نحو |.ناركن اضحا يزن ارو ديا ,انضحل كن نسير اؤركلاب ندفح و هرعماننيّصح
 دع ابو اواي ركتاوربارمتضاح منان ععاب ضموار هدوجناكامز يفرك ابريدوار يمدد و كرام درككلاب
 كلضتحإ يع رتسيجو ةطلايءنطحا ْجاجر ع نضحيو دودروثدربتساو رنتي اذا نكن عل ل انف ضحل ابورج
 مّن ةرسإب كيدزازز ادد ىو نائيهر سو هز اكد ؟ل سوك قلاب توطحونضجف ل جريل تضخحاو لش ازكن ع
 كشكل قبو جامي مكه ينسب ن اولا ان جبالءادنسولانضححا بنمو يجا راقب داعد هوك نقضي نَح
 هنمج):ناضالاب ,ربسو ا كن هشانراتغحنمتنفحزخمل انهدءنمر نازتجو ماعطذ ان شمود رتفحح مث | ىال جرلاب
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 لناس نيف لسية ليو تطغ نزركلإب ناش مدان معو يخي دو رمأجن طع تشؤ يرد ناش 5 ءانلرك

 ناين واهب توكددش نكريقفب مم تجر دودج, ناد م نين كيب يبد جوريف اجا ذاظثلابترم
 اروك »حان درك سزاهعا مالسابهرننيل جر هم تهين اميضب عد دشيرطس زو أذ 7 ناك عنا نفر كى وبو

 نير نا مان نفد تيوكراّبصهمنّدثم م طن زَحدللا نرث ضرالاذ وحلم نفكر ايدو
 ثكورانر نتشزيازرهرض اتم جماؤجرسر مان تا تلاوذ ماض ن ازور نيس اه ,وباز نوجد نوحزتسز ارسر

 مناك عاهد نحس خوش ليز يل نش محن كغ تان وبكر نور نش ناورنبؤدو هزتس دركامرك داوم از
 نزنم ةوض ان هءتشه)إبر راع شوك يصعب زك جنك نازوبكر او هوركونضلاب منكت مسّرعَسناوثا ©« دو

 راج رج رعت جيب نال بنل ردع تشبيررجلاو عرلارنع نيوتلا عشتأبلا طتفسو هتداربجوفماف لون اكن انو ايو

 نبع:ز وكي هيلا, ن رش زور شم كتفك, نثينلب تش ذا نغ نسا والورش: تنع داو هلا ل ني نقف يلازم كش ناو تلال رنيم ني مج هولي عون هوساوي سلال
 ذجي انوش م راز سنو الضو نرش هع تش ها محا وغن دش موه ث هو مالاومازثمتنزخحا عونا تشب يت ضض
 كار واموس سمن قمارمن يغتر تشم اقرعانمل جرلا نشا لاقيار 0 انور ب ات يزيداكن دز تثهزدألا
 انام لانسالاقن تش هلل انفاس يغيب نورك ايمزعل نال و نيب فأي نيزموجاوب مثلا فو دانشه
 جوش دشأبللا نش دنت كدار دى اميوعيتلاب 0 هريزن كلر نط انيمانرنئين الو كب شه نين يباع
 ”الاوضو نولاوب دشن بن مسو نيزضإ دجرييرذعلاب نباح يحل طف كتل ككلاب شراطزو تانئاميومد
 ولان اليا نابجةاماو نيحوم تامل نيو زان ععنابجو مؤ ل جرن يجرقو ل هون ,نابجكر نسر و درب يا

 دارا: نيدبرشتلابزباتجن انجل بجدول ثدهباؤ جزيلا تجيب انابجمرصودإتنبجاو نانرواخح
 612 عرنعتضزجو م دوك رش راوكا: نخب نم اهلامنوةههجلا مز عائيبج اهو يدخن يجاظلغ هلزيَع
 073 رانج زوج مانناصيجن اس ورع :ادواننايمدقد نيتي ذب مان وك ءاكجيبابشلإ طياز ج حرمت ن اجا
 مدرزورمأح لش زو هدوسو [ضأ ضف عقر كردوتس درت داعو نرخ عزمضلاب بورج_ج نار ناو تهمر قب
 2 ميزمزاز شر هكر سركلابرعبلا نارج ن دك حا تجو اج نرجت سد دنيمز نرجو شاري! اردداطبجي
 .دمنيسوفلاب نوح قشموزا ةزاوددقفلابنورجحنعبلإنوملاوذنل نإنزج عاش بتلدوعلانارج جز مس رح
 كلي لج قوزف رااح مانو نايلص دين تراكب حج هددسءل للا ربزشوجل افي ث لواو بيننايعمئ در مانو
 ةنبئزا ملص باو يا تانك ك1 اجرنا ةيلجووذ كبة نئاهكاغزو طاج مانو غانو
 امل ذاذهي سل اكو ةديعبا) ف اهل اي منيججلةتالورامماوع تكتل نلل )لاب نيقيل ل ةنيفج عل اي
 ري سرد 0 ا مل هيام !ءنيججنارذكلاماشم لوفااو
 ضخ الالاقي لئاسيو مساولا م كب دو أعم دب جمع تءاكورلا اور لشن دشلكلا لل بيلا اةنالزنما نذر مصل )

 اجور ز وعز وأجر عممالا نيزبك لعلام عونلااذطيريلكلانباناكيل 6نيتيبب لإ يجدن كك زكر صرع نام
 نين يزكي ججنمدحاولازدالاز دال: ومد عيرركلاب نجع دجال جل افي مز مان عع نديشسوم نوونج
 غلوم اا بورتال اتيالزنالايل ساتر الذ اش نون لافت يجن نونبجومم هقول جاو رشر اوم انونجإ جلا
 - فدل ناكلا تيوب اك تيدي تكو ب ابزلاَن جو نمذ جحش دبابو انونجت منا تجوز لبو طم ةنونجي
 و كيتو ةيبراووا تيما تنسج لاعياد وم ندكن فد نانا دا ججوإ تجي رالال ضال يبو ربا لوا ةيواربايش
 قله عب يجر وكز عن دج جدتج ا وكدد هدرند كشر دك دوك ,نينجن ز نزكم اك دوكو لددداد نجا
 هشه فلو جبع ملا تاجربسكلا ية زب ساول تيقرسال اني جازم يجدر وبس ةعلرمتُج نونج
 تاجا اولد اءن انج ءافادل برع تانجو مرتع اجدع ماه دّوتل [سانلانانجم جساتورخلابن انجن اذ
 ال ةةنجرب ما ترلزب كءاويد هرسانلاوريذدبان صلف ناي يركلرتتج بس نرشكمر اب بللانانجو ةجداوب بوو ا
 نان ايقفلار جم نونة دا سفن نمؤراوان جيو عجب راو قككلاب ناني نر يدرب ناجةرحاد ةدوصلع

 قود
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 لاب نسف عن دز كشريواهطسو دة نانلجبو جملا نانطدريىزار عنا جو كاغمنيمز و ليشزإ دكمو كد
 تي دط ل اقين دش كءّضاغو در دون طاب تنعى مالا نتخانش اكن در دزاد ندم مجىداد ندد در
 ضلك يفض نعد نم عد ؟ش نوطبموهن الوم جر نط ل افيو ناهد ]حرك مانزل جان نطابإ ل ّضاوخخرمديرص
 الر وتس م دك كنل ناطبا اوال نها اذا اقي نانطبلااانقلحتشلل لئلا وتس كب سكل ابن اطب مآ ةمعن دش
 تو هراهخ الخنجر ورتساز ناجي لش نيطتتن عكوتسا !رمماجبد ني ذركن كرز فش وار وكن درك ضان يد ددد

 ا

 رش زانيزإ عيا غض مر يطب ديو نيطواشل ايدو دوست كوز ن لب[ كيرإب لب كش نالكو راوخا نيج ناطلبم
 اهلي نط او شعةانل اسمنطتباو نو تلج مالكل اسنطنتبو نتفركد خازم داوعيك أنت نئشاد ناهز مد نالت يسإ ناعم
 درباو جناب نخل جرش خو شا قرو تس ]شيل زمنه م زم لامس عر ظ | ين ييمقح رسل ثاروشع
 كيا اال لحج نيدو منير عجطكن ال قاله رتقنمم نان لان تنام دك ونإنرميزعر حلوي ماق لئن مق
 روويضرليرشتل دول ناو عتيل شم ءاملا ضدنا مينغ رم قروب اهيل انين مز ان ابا دان ضل يدان كرو
 ناب اطبخ ز مانن اهرسب ونتي رخ نزح كي ةناتنر دنا عزل ناب جنوب مخ نوت يرتكب ناون سراف
 او يرقد ككمن ون تا قف عئاضالاز موهو نكس والجن اد مّضغوئ انك ةاماد لجل اناس د رتد ات
 ميبيزالاي ظرف وزن نوب ؟نيباعوانعزملا لعبضلااوولسو عطول مضل لععبزل ف ّضنلاو غرلابكنبب عطقترفل
 خخ تحاصفو نا ذكم دانكو السنع نإيرنعال اني امهيينا ل ايف دعبل 1 امافرصف ا واولاو لين تودو دعب نم |مزنجب وسر
 لاهي تسواب وذمن دعمك حر انكي نيب امالك واد ضوصض لون هل: رمنيب|نالخل اقوا جاز يبل زم ناضدحا
 لين درك دانتو اديب. ابانيسوهتئتلا نابا لكو انما ونجل جئاينبا اديب نّيومذهيتناوو اذهل نابل انو نيب
 ئنبلا ناس اوى مانّصيانيصن ابدل اخو نيبصوميو,لضجىاو لسجن مسار ن اب افردرضمل اين ن دركاظ حيو مزالزعتم

 هر ركون دض ادبي نيش دعتم مزال مداه در نر يطا ى انيس ككانا يس ومن ءانإ تزول شم نيس همملخو ا
 راكي ءانلاتغبل انت طي اناصلا نالذاشوهومنيلصومكل !ءاناببتن يت انينيعمذل عضل اني لفلشملا
 يار عرعر ا كنا نتي وكيركينا نليرب نيام اش الجر نبا ءاقلد نايتناهد نانرحالا كل اج لون اكؤل و راركد
 هلك اوه شاب هدو هد ديزادربدرك صدا ابر و خم مؤجم عا ذهول شابه ط تو دباد هتسار ز)كب ال صوتش ن ليش لب
 ميتا يبدي لوضتو نظره جونا طسوي اهيا كوقلانيبتسلجل اهي انين يمين غاز يمل بلغ لك فلاي خاب مداج
 رجلا وزحاو تفل لع اينو احا واسال عجارمما اماه درل اد ليج نربئ انين يبا ل هومتبتا منع دكا منيحلعب
 لحي دابا انتبقر تاقدانيببع اناث زين عانديجلاقيافل اناني يضلا تعش نيل زمإسسلعانيبو نم نييؤر عيت
 تلال نيسومه ىززلا ريو د ثاق داوم يل املا كسل ما جاجا نميز كلين المكن امزل امنا اهيل انا ضيم
 بيبو وال هر شينبو ندب عضومو لص اذا انيرعبام رفع مال اناكد تيري المسا ميو هيلاضاضملا مام
 اقياهدلع تريزرد درو ءادتبالا طعامييوانيمدعبام عزي عنعو عقل رسل عتاامول .معوروةاملاءقنغانب

 ف زارنا جيت هانت جبايمس هزادنارسع اك ايوب دلي دزن نك داكار كت يب هذان كلمن حلم دان اكل ربي
 لنط )نم ثغ نيتنوهيف 7 عع كرب ذئاب معان عار ليس ندداد هاك لابن نب ناز بو زج زعهاكتا ه كب عت ءاكئا

 نفيا ريو نم حتما لمامل ةونفم انكم تدار عنب اس ثييدجنو دن عيدين طم دايو ىراكه ريد نيس ر ومالا ةنلظنلا
 داونسإناقثنانإبر كش وب توعمضلاب نابض وف ماكنات كلز نعؤلق ف نلاقدواى ميا مةيوحْل ال عيجتم هلع
 ةثتتص ماسلا تب لصاد علمت نقن انعدم ل نانا ثم ميزت نا ذا كلف رار راكد دك
 ةيمكلاب هةر نال |ئوعج ناتو شبل إنت مزه متباج ل نلت كلت لاقي كنر دد تجاح قال اًعفدو نيتمترم تلت
 اطزاست كب نينيوشلع نالكؤيوصتىاوّصلا زو !ّساَف تافدرحو نانتجوا نات |هو نالف ّنب نلف لاش

 اتابالخل علا ةيد الم ؟توتيزو عئيتوه سانا لاكن وتبزلاننتلاو يمل وب يبي يع نرد نامساد د اجو
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 مسورع :

 معدن ريال مفلايرنمقسكيررعلا مالكر انتل هر ويبعوبا] ةنلظي اكن انتا انظف ثركوتو كالعرق يختبر
 40 غوكللن انتلعن عوج اثفرةنعكمتلم كوكل ”[هلاو كلل فلل خعض والا ليرات بيو نعم انييهزينخالا] ا

 طار ظااسقيىبنلاناءانيلجااطفنمز شم نكن سوو ةوأَسل ولن مددوعس نب 6ةرمعورغلحخل نية دش
 ىلع داذتو هيمو ناكب ل للاراط خيل فلل رانيا ويصل اعتز داوا مكب نكتار[, راو تإ)هسذار ضل اهي
 دوك ةزلاول اولا لجيش ربو ناطح ها ناك ومكان مالذ تاكل عهنمةنئدت رن اكل قف بسلام احتمل
 ل ىلا نوب رجلا نيرجوخه ركام نعجن ةيونكللنال هت نش ناو تلع ا نسْس نائاتفخلذ اواي نكن انقنندتد
 ركود ودي ذالانيذاكلابا لوكا هدكجدآلا عموتلاف انوع ن وكر كنك ذنجن اوكا اثنا ير ثكل وول ضد
 نركرتو اذاثو ةزؤرنكا اراك ايارداام رعنسلاذ يكل ميد جادو نلض انو تلخهزطادل ؤت مهلا باوجذ
 ديا راشسوعاهرنجو ماللإلعتن ناس زبال نا ة شل زر تضتنوكرقو موعبابدل سن مومب ناان لونك اموم ةزياز
 لد ؟اهانعمنتلاةجوشملا اماوزنملا انزع ذل ن ايري الئ 2 كزحتلربز ناو ظفاح يلع[ ريغ ]كنا عل كد ارم
 د ياتجوا موش ناديرارمعتئنل اك ءايجواتم ناو بع لومي ست للضرر سكس رطم ف بت تلاو ا )عقلا عمزر وكم
 نليزالماوئاطاو مةلومكو اذعمبوكردّلالكلتنااودؤمو كل وقو جراخربز ناز غلب لومي تال ةةرشللر تنفع نوك
 *ةكوو كلا لعدازتدمو مهتجدلوا هنامبتعيالداملامو تلومكت اذ نوكر ريثلا اجا اَّو ملوك 9: لص نوكواوشملا
 يا كاوسكرمإول اركتملا:( هيلع دانتد هادعاعب قو روكدلل كلل تاشابحونورا وفنان رضا عينا اسنان

 دكار دايز اكو مالا قتسا ثكل ينفخ نول كحانفرع اء قفلاو ركل باننا نادك يربو ام ياو كلاب
 واندباج زل او عزب ماءوملول الكتلومو كم مساومن نم اه انعم نب ةحوتشم نا نوملانمةيزع ملل نال لحلول ككيتتكلو
 دك انتمسوزلا انآ عطعل نكت طمس تلمس نانئتولا ف نكولل نابل انة يحالاى ألا هلبقتسلل ةبسنويايلا نا
 ليلا فاضم وكم ن ليغ مداوي كني متر الفل ناهز سؤمو تو دورك شعل نعسان ع كالوعكر يدر ذا

 داناكتءالوغت شتان اكريلع ]نجتورالنلا شاول ال ةئاوا[ميم شلل انينأو تنؤلل اه مكون المانع ور كر لل لا رقغعب
 نسل نإ مطل زن مناكهدنعزصتنلا هلا ناآلاكتاالونالو دمك سال نرمي اقل نامل ل.تيالل قو تمكن
 جلا ففزاو اكن لعن ال اهبومتسهاذانضدد عداد فاد هل بالحد ءضأن ع ماداؤ اساس نوأ لصنلا قداند
 1111111111 1 انجيلا نيو نير ملاكا هو نيزناوند زحل د منيجز حش وكت ل
 كلذ عن ناكاذاذنو [كلل:لعنيبنالخ لاقي رةنمزاو ناني ل ثم عنو أ ماك ناوازحيرئكادد كشو ندرؤحببا) ىلع يوان
 اجار نوم دانيز ظنا 5 تلابنوا حتكراوبإضو د دزرتطص و يفسكل بن اوإ ناوباادارزعربيو الم
 نياك ئاه /انواجاش تير تحدثت نامهأ ءأي نيواولا كحانم لرب اذن اإل صان دودو ناوجد لش لكن يواوا
 اكن م2 كيج ن اعلانك هنن ننن ناد كأن مغ كنرحراجئانلث نادك نبال ايورايول حفر نعيد الك نام
 نعاس ا ةديزنياسط اذا( عنصر اكوزعي اؤسومو ابن انم بول مومو كلل د !لثم كل ناحل نك عفت ناكل نا
 الادوثنب أيا مسرلوهيسلا رورو مل رةخل ةزملرابكيواهيسرتن إلا سرين بعت هانحمر من امرزعلاوسوم نائاناكم
 نيا جزم ملل ارض ارد رشح, امارس مال بيبا ماللاو تلال عدت لوز موف تنال ثفولل هماوهو نومك
 مز'نيمزددو : دو ماثيو عضو بوضم علك نب امه نيمو ور فصين مزينجيزوفلاب 0 ير

 لنرارقتنلارؤلاب نلبي ركن زاك وجع ةاذواد خادم ةدونتي ام نوجد مانؤفلاب نحب بف ءالخربدد
 .ن4بزيعوت نسى اوبل جر ةيارسإ كرري لا موب ضحالا ل انوميج حماد ليوا فكن دب كبي ميلان
11 1 1 01 
 /ذايدويسلاو عيكرلاب ورد انالف توب همن | ثيرغإؤ و نّساما نّزببو ميانبدبونداب ةاماومنم كح ندا امهضب معك

 نيتشر عوراكشنانمد»دلاكجعلاب ارب كيدد+غقعيربنبلاسدوختبئانزناعذ رس ةذوان ير
 صوت نطم ماثبواطدجضوم داب عاببانبقوتحاب متلاب نومزب رجل ماثاك|لعرهربد تجبسلاب نه ب . ار عطسسويراةدوك نيزرب همت ؤمنودر ايساداعزددوسلاد اا خور كلاب ووري دس بناوجتيافكب  تذ
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 هل ىلذاومبرلع تركب سس تايترلار يخل زف اكترركا امر يتورئكاس اه ابن ةوككملالعدازتو تءاج اذا اهلعل 8

 رسب رس
١ 

 نيو ةدادجو انام يالا, جنبا بوج كلاب نضل ال اصف ون بم ارنغ كوسا
 ارا مرحاض نتا طصرلاو بلعتتبا وسما لوسر دي كوؤ د يضيركدب ءلاذكب نيون نالفد مهغاوا ٌءكو[ض أت عشاي ئبأ
 َن 9 ركود نانابأم اكنهو توب ملا كلابن ابان شور ننيضأ هدب قسادمنجو هرْش ينجو رد نيب انكرت
 اانا نتائس نان احن اكرم اؤد ناتاشا كالجلانانساو ل نواس نوكتلاو لاب جونا شمنن | تلو رح وام
 ماعلا و نيص نإ ثناريرشنلا,ن ودا مكان عشنداهن كيدز ماكن انمأن دوب مغ أمنوا نانا دزبؤ زج اهسروخا'
 ل نم غد نجأ مناد وغ ككل لاب نجلا مح« طان ععنابدشم نوجاز جات كرب هز عب نجا ل ودم انو جيزان
 5 27 نك جن حام يككلاب رنج مث هئابملاراصتلازجاو نجر ةخلاتخي مضلايرنخإاجزيجاج ناك دررشنلاو كلاب
 رع الود ربالا لعمل كرما لاهل نان ان( ناك عروس ورككلاب ن نأ مهابن درك مشد ناو ركلاب دل تجار
 تا اباه لومي نبدا لع اتلاسكو ماللا هذ نداثإوا اهراجداهؤجت اةنذاث امرامورل باوبلسلت
 ايزي قيماناذانَّد اوفو لمي ازاغثلناب ةولّصلان اذا ن داجوساكا نازاعقسلو اند املنذاورلوسرو هتان عمان ذان لوم
 تموز شدال انو جناذاءتيوعوهو نسوكن ينفجومضلاب نذل دش كر دران إب تمر هذا. كانا يوراتفنرب ني داناذواج

 ٌقةخاني شوكي ذائءنمتسعن ندا كو اند: ضرك اللاب تول ذا ع3 اولا ف ىوتيد ونش نزح مريم واليوم
 مايد اناذإسانلا رسال ذات اعب نريداماكان دان نايبا بحاح ذائر اكرباد وكن داد كوس دداركد وكت رم امرثوكوارزغ

 تي يقتسلالعغلالع ادن |بارحو ةافاكم فزتىجد »اكبر سكلاب نو طعاجا كر تدان اد عاود هداف كلذ نركيد
 لع ارّجعم هرج ءفل اتا عجواهيطسو ناو نذا تورك لقو ثيل حا ناو كيركا نذا تل موب اروزاكلزضانليغالابم

 لاس ناو تيعلا نيش زارازحلاب تنافءاملادراول اءزيطعنيرحاهولعتملخدانإو كيركانذااناتللوتمك مضيان اهلا ٠
 ةرمتوناتسكلامنارا نراوثريعللانرأل انتين آد معن دوم طاتنو ايد اس يصلان درأ اذاتلتنناططتنووناو

 و نويرعؤ مضل ب مضلاب نابرااثودر | ىنابااردركب وجنارنركواجيضلب زاب حلاةرا جنيد ام ملثم بريم جنز حو اخو
 انإنملانسهدرلاو ارانيدلاد اكل اهرتشانازنارعانوبرع اّسردواارانيداهجانعرلا عنج مملسلا دورا عداسناوسر ناررع
 كنان عباد ويا ركود 094 يآ نوير وغيتمالاد عيبااف منعوتنسوحرزماعس غجب ءعلس ا يحاضلن اكاهرسيول

 000 ككن حان دره هاج ىوبرعب را لحرلا نوساو نساومت ءال نسا, نأ حو كك سازج لش نمتغيزسا

 ةاهرماو نتالخادل اثر ايبا من اس العوم ءابنسان لاني ب نتفدوب سودة ءوحوّلم نأ نمل اي ىهكر دج
 دعي لاب نها منعيم قه لنا طتضان نمل انيروسردوب غابد جناسانسر هان َمانس ان الخارؤل غنيم

 نأ كاش. هان نزد موج أضم محن وع اسونا هت ءنكاد ننال نك طختنتترلا نائل د ناد نوم اموضن ناد ]راف امئاك عع

 كيعروتر ين دثكو ( كان حاردوسك سوم تفواب د تويبو هدو دو ردو حاد نانيدر برعم صقتم انياب
 جفا هدرمارب كنمزاذاخ ةملاب رتكأ كالذ نبا لع عل كلاب لذ ناذالعانء اجل يدفن اهبل ظى ا ةانلاتنض الاقي 2

 لي كو زنك ناو جور عى ادن مانزإ كب نمؤمن ديل دك عبديو نييك أينما" تيل اببربسديجوداهيبزئاما ن أما
 نمر سةنما نما انه شدالاتبلظو 0 تبلظو ةيبانلا تبل ن ل املصاو نعمل نمو يبالي نتي مجنمأ نع لاو عيونج
 زكواةعاركرهرركلا رطل اثم ّيامضلابو نيمار نم نمار احن كينج ا ملزم راسخ نا بل ونمو كرش عنو
 لاش امال نضال ةانيظالاو ماطدالا نيب |تساذ التل امل نورد كك مسا ب اربد ميك اهنعاا ذكر لعرتمأو
 اتعاوراد تنام نيِمانيمالا بدوون مالاجبرب نضل هل 6 نيمار لل اننهورن اما فلخ حوماممل نمانسال ايوا هجن الفن تمو
 هلام ايي صيفموب اداب نيجو نكت اجا :امدل اي نيماراوسسا زل نون لعيب شت ادهصلاب نا نوما عب هوك
 ملت اللائبو ةاشوزقانئارنامالو ةدارل امل هدو كلك انل|ب نانا لك َ ابنانا ةكأن معنلنلانوملان نبأ ننمكن يمان يمان
 0 |. َناوْنا ناكاموا ءامسراملاَن اان لضاالو تاكا مبئبا ةطفتم اعلاف تاامونعو ذهل ن كانوا مخي ز اهلا نام
 - ”ةعو مالكلا رطوبه ةكوب انس ةروسكمل اجرح راع تيد مالا نط ن افرحايع ئيساددزعسد بأ امير
 0 :ذردا(لعلواةعتفم امازعنل تاز ليك سبامد ٌماوعك علزعم د تو لا ليوان طاهر جابو ةحوتشللو لوتلاد
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 فان معز تاهزمب ديرما سلافي[ كان عغتلنن نان نكس 3 بعز |عوب مازن رجا كاران

 ل نيسوب نحردو كح هاكيشفز ايزو كل إد مؤفلريزلا ةهالعلاورعرش تلال قدور غرمساو
 اان منتكس مصه لنعلا سلا ثلا: نام نيش و دنايدريثرف ماثنهان لش ىابإ ضو دبلن يعم ا
 لنا لثمم انتهاكا و كحد اجب نشمرد مال نيكش مش ساناكنسزا ودى ور مرت دريس معيش
 زك ناكن مشناطند ماضه نيف مولظ عوارض مو يبضش يمخزا ا رو نرش داقنمو ندرك سمت وكر نعناع
 الا عيرسماعليرسدا مونضاهايهعضاد نبه اذاً يمجومادسهالاو عاذتجلإ بال :ضمال اي لابسوكد 00
 ©مونضش ماضش أ تميدن يبكي مقهي ءاكبقم لان نو ةضكشاز يعفي, بخش ماضل نس اذكو راوكدوذ
 رافع واو مار ءاكيه بما صفا ماع عترمارد مباهولهب زباب مخه اهنا اىدالا ماطه اول بالا بزملا ذل ا

 نتف نيك عد ربك م عض جوانا يلع كيلا هسا زلم ا »تدير لاجمل يتصف لد
 النون درولكبمقلذاداو يرد جومزاواو لدا زيللوذادد غرم شيق اير دددازحر ارد حجريضا اثمّوه [تاك عرس

 دك كو تودي كاوا ةد د اك أم هام
 انئاًءاعلوارإ هجوما نش هنا ماوتنسول لصالب لأ ناني له رك لزهإب لله منعم مكه تين تق
 كلرطم ا مؤرمع دبل هاوز الاله! ذا ثانلاد عج ود اولا ف ىوتدااو مسالا جو منا تدعي بنل اه برام
 لل ماول ناك زكا كل اهون هر ذي ماللاي صوب: درع اثدالازماه:[سنلل وله: الراو همهجنو نه نبال
 لهل اداب ليلا وئايلعندراادا ةوضإب نانا ه رت يرام نيثاللنانمو ةزمال ملكيه لجر اير دهو
 أهتم مضل طا زيملاب اجل نيبو كيطمن لول لم الوم امرلا شل نَناكنكيلاو علال ةحرطشمت !مالاتلئازكملا

 0 ا
 نر طال كل اذا مامالو لاب ىل مال او ان, رهورب تتهرلو مازولا, ثعلب ضاحك
 "ةرككراف انها نعراكذ مله ار كيهذ اب كسل اثينردكى ايه ةنادادوكر كن دكمادادب ماها مان كن الع

 ليجلا 2 30 زار 0

 تلال دد تكلا ناطور كزش وماه ل لاكرعكت لان ترشب دانا ماي ها لا
 اداب هايفعلا وه تنهار و تلاب مافربدكووو انيكك رج تان حعوتنر مذ مره عرس ملاو كلاين
 كينادركتم مه مز ناد !رمهانه زمام يازبارلا لاو نيزكو يزخ اهز هي ؤيرلوا ءاههلزغزش دنمؤتإ انلق
 منصبا تعقب ليد اوبر و كوركب احد هوا رادو ل انيهو وسو معيض كك مهئيشرأجنيسودزاوا
 كش ع ماهرء رواش باطتادركمادوزورس موق دنرادنوضنيجركن ان ابشن تتعامل مكيف مزياوا

 ميش ناز نمكلا, مايه جريمه ناورابر قفلاب مايه بال تنمد عيا[ تؤم يعز ديزْس هوبهمدوتس رايب ناقد نوجا تكس نا لمن اها [أح عناكب مام وفا
 مت زبر( هيموكيراشضر عجل نعلالجهلاومد ماوس نور انم عدلي مهب او مه مو كنؤمزجه كرمت ناريه
 ةالاتقدا ف اكع للصم قمر ملا, جي جو ايمان ظن هرهوجوردامىج نوتسوردبوب جه مب ءايئارص

 2 نيج مس مرعسومو ملك نيمس اي طباع نييزهلاب ةيهربسةلاقيو ندينادركمتب | نزرشرار متن ةوهىذ
 مين دصقوامتممب للا ةفازمإلالهاتاقبم ريف و مدار تش ؤ اعز مو 9 مءاياذهر نييدايلا كمت و جورج
 جدع خراارت يدار يمساددضإو : اييطاديعصارمف ع تدابع تيب ترثابىددو تسدلايو 50

 دوا رراوسوار هزورمسزا كد دوبكد لربك مان كبرماهى نحو وكم اهدا وزان مامر ميت ا
 : لابَتلاوثءاملاج)يتو اهلا نمليط ا ا كل ةرملا نيه ممإب تتيضوبلا اهرسان اكدالبرم املاك اهيوز ايا ؛اقدذ نصا ]4

 ممم اوبل صاو ج ماياذور هود ىكيرزي تاني عون لوز لاب_زبد 0 جطاذا + ومو لجرلاب - أب د ىنائرساعلا

 د نورك زم زد, اعلا لاك العب كت سالو اكمآنالا صلو !نموومل طعوس ا تلوم: ديم حلال عدا

 لجينعورو مانو دنلب هوكوريل و ركورم عياورل ثم نإبإ إف شدا امزمذوعبم خبال ل وصلا هبا دل تال ابو

 الان



 ماا

 زيبرنوكسو 2 ةهسدداولانعزموع ءآطاد كآن معن درك ادد ندركناثنرمس مج مم ليولادبدشمامزوتملمرتشوكرايب هرم
 وتو نبودنلمم تون ليد ائىهنو نيمز ةطوسو مرارا هي نيتنخم نار | متون ثقوب ترم ذ اوىوعئئيباكنر

 8 ءابرمزككلا امدح اف ادد دياب ازا ثليد اجب ف ع ماكنه نرمازرك اجزيسلا
 مرة مار رانبلاددحلانس ىو كلنا لعمما ومر ظفلل العوج ميايم 1 ثاذئامإلاًمب أس 00

 و وشادي نرش لا داس ايس جسم كيا داماسو ماسي هو ماسنو

 انزانيروبد اننصررمارلا مولر افي ىروهت مانو جتكلاب مادا مون منَ دو را 0
 امشااموزلكو ذو تعاني رض ونلاومهناولا هتلازعل ير فورشنر لاس شوتساو كأن كدي تو

 ل

 مورا اير بيعور ايوز عمد درسا وايل انمددل اهبورتو ذاشلا هيلا دابعإ بوح اكثيد
 : ناذنايوان ون ابنه تشيوكو دربك ةنغ ليلا د ىىهنإئ هتف اثيولاكو ناك, مننا
 3 كلش «ميضو ل لاعبو ضو ار تيضواوايضو ل١ ل عجول هكدا و كولا طع نعض ار يضأ للا ذ ثضو لاف ك

 2 57 انالفزئدلعنالفوسمندل انيسكلزز موك .؟كرناهجكو هعسات كي دودن امد 3

 جو جماَعَد اك متو هيلع ةداذا ةالاطجر مضونو كلتا هلانفعوتسار امماهطت العلاربةفول شم امشلانم

 دخان اابوكناشادزايرنانعندبتك مه ى ظاذعا دل ختقنورقح للكلام يلع غو ”صان غار وكن مادزنبريغ

 1 هوب اا ةول افي تدرك ازحتنتكتسوورقد هدروإتو 02[ ن معن ديسادركر َ

 مادا ينال كك تزد «ولانلكو ناكل انكر دال ةامرو يووم مئات اكاد تانم ل دالاتشد
 قون ئادتد وسر ماير لو كلهن تدل زمالاسكو جوها كود ماهوب وكم نود عوص أدرج
 ناكبلهر ؟ كاع عمران جرد نيكل زل مضَو (تاخ تعد دببديركسوكب بدلا عبو اسود ولأ جيد

 4 برت مداواتساوا ةامباسيل مهر ال ايد د نركتان 0 ” تانغ نارصت ةهزجووجل فد .ء

 ل كمي الاب لكت ف ركد نو عداور نينار ماو مها 1 ضيهاج وكن داننتسسمض ماي اءلكنكز اذا يلا هاوار لزب ئارعكد
 كرك سرهوالل ابو خذ وارد ثبومرهو مرب م ْرْس مي هدايترلاربراصادالمرلا مئات لاسم لش ماما راو اتألم اما
 نساهم دا دال لا / 0 3 اهنا صفرا
 زف كاف َمْعُد اس 5 هدجههدانفاو انسانه ودرب 0 تاو خعنيْشب ناهد

 نقف ر[دلا جد ماسلا فل اشد 5 مكب نرمارد وحج ىن درع مانو حرس وتاب رو باظع
 تحمد كا ارد اقددلايددندم نانيدر مدان عين تداول

 2 الور عفش عسب زيد دود كنمرد ورشي هاذ و امس وبصل نمبّصلاو نشل: شرس هردهوزشُبانلمجنا فشلك

 اب قي مده ضرفلاب عرض ( ان عندك د ايد مدش 0 0 اننا بيرام

 ا رهين امك
 ا 0

 ويم اكان عغندرؤب اخي ندد ناش بزممومر هذان او ماب نهيزسكلابذناثلا تهد ءاؤح
 6 يش مدلكلاو عدنه كد هدد اهينناؤجبائ شب مرش دئايلاب اي مازيف ككماناهن ارب غترسكلاب

 0 !ةناطمعىاسنالكيل اب راب وذنا ارهزاس امون اوبك اوسافاك
 نذر نارمرلامل ابل تعب شوعمت يعل في تبا لج يره موفور يرفون فرم
 1 انزيم ه عمم آملا لندن ازتنإ ازنلاد نال حلاطر صمرداد نب انضتت نر هرب ابزيبدفزحار دو مدام

 هيدا جوتلا ره مو نما م روض لاذ ندامة و مذ هوكو مز كنسريملا رشم كلاب مفعم

 2 د نارك نكرم نو كرب داس هن اين دركي تعم تسب اياد قير واهزبد عب
 2 مزف تير ل رغبنمدرعناواو عزا زجدتبسوكن يربو اكو بارا :ازغه از ينز همم مزاعم 5
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 اسهر بوج عباد تدع :راربوم كي اياش ماج شيرنج مماومو غيتزش فلاب ماشي فلفل ن يعلاكبو بنك لبد
 ادب رف لز انما لغم اخ ونموم قيإو كك مان ددكب صن |هارد دركناتضو مدنري نوم ئماخن كلاس لاو هايس
 ل اهيدتفلا نيعشاغمو نبع ءاحنو ثني ّصلاب نيعوفو نجعةمخل انوار نيعلاتغدى درك ءادوبا مسا ورم
 نال ناين لارا اصف فعمل اراعنانيو كسار ثمود [رضلا, عن كنب امان او كلل كتل اضاع نعم اهأكزبع

 غلب منغل و ينورملاب سناك عصوم مينا ق جد, عن |:هم نيدإلكب عبرت مناوي حلبص علا قير قداو مان
 فافنات لابد ع دان هج ىبكربنيركبانع مّن ناوإننوةسامو رينا كس لائم (عذأ زي عقيذنم نزع
 ”اوقن كو تادلكل امج مقر تاقنرد مسا مكر قن نشك ماظن اداكن تس دوز انوميفنرسكلاب ثوان آلام
 تح هد نمي انى درمان ان بيقنلا ل ارباوسو ريغان ومع نالخ ل اهدز هنو زهج انم "كاك تن كهباد كك لكل ام
 ليت مروان «ةكرحنب لعباس كرّضان طاتكك )ادي نكح رش اضصياو تنم ملاللاد كو منان معن و أ نيج

 نيب دز حانرب كيس نكرم فتن ضم بؤر ماجن ساواو ندركز في نمو شو جوايا ماع هنصتمض مان ينل نم
 دم ايو ماب مانفيسندل ضال لع فآك عدس بازحو باحم قادحاعل ب اهيلاقبهرماقر لعاضد ةئدلاعبتلاو

 نا ابكت لفن لعاكرملالاتقتسال تلقسفراول سكب تمون ساو تؤ اًمدو فلل العبولصال الع مان عتف ماين حملا
 جزضل اوونكلاو مومذل ظخاتنانيب ةذاهو مك ناالانا:ف ا ا و
 اي كبل اكل كاوءاولا مجلدا ةزصا ل نال, ةسرمانضلا ذكيا هزل عوزطق "لزب العكرنل اهوركت تكاد
 قار ازحو نمركب اوخج ميوسزملنا :انلايومشنج نال ن انزمج لاك مولا ناني لاو فنحن انين اخس يمنهرألاو

 ٍىاببولا مانرتا كى اقوا تسانوشلف وفن فران اون دون هباوحنننمؤح مداني شرك اخينا, ماو كل لابو
 ايتن اج راج اجءانم ب ازحدايبه عزيهل اثم وي دنت راين ع أوف هرزمضلاب سؤ: ل صدر ل ٌنأطاد نكس امل مانساوقلحا

 رده نييسر ماهم نصا مويك ن لوعفم زنجي ع انرهرادصرابس م نطيل ةدهإ شرما رحت الفون ادوزيو

 نو خلاب مومو لاملاب موهيمز اعبشمال ناموهنم ترحل ذو ,دعلو ىلا مؤمخمون الو هج ازكي لاين ندوقرعرحو فرج
 و هاير ندؤاجدد ندنار م مه + كاك عم ماهطبنرمااهيش| كب نئتقخ م جزين فزنل هان منه
 لل للاوضومو منو ميعلشم طياز هونعواسملاب ف زم ا مبا مكيلادددددلجن ذنارركروتس مازم معان وان زصع
 كحق كت.رو اهدرؤزس كلا مين نازماؤوتلاب ماهر كماقنلا قاض اميمدامن يبل هاب ع
 توكمبو مانالات لال ماولاهاول لم افون اا موتتداومىا رم اوه د مم

 لاطلاق كنيوهدركوركم اعط ضلع واني دي ك/زضؤال عطس اك طول ادب رش بعص أدان م نربودوزتكشو

 ادا لاءل اي مح شنو ههدناذازدش وماخ ىعوجو رنم شموع هش نك تتسوكا لا: زيان عج
 دويتو دانفاده وبن بكلام وراع ثيرابي امو ا يددشيو ا يجو مويمنعنكس الو عزف نع مج ل يراد
 نر زياركو كلاب تجنرو)للزع بعجز |باقرلانمكلاب ىاجو جانا ساجاردددا ار ا!
 ئاشتتمل ابدل الموجز لاؤوتمامو ةوضواجو ةاماوغو ناد ععيرشم نيني دليل ابماحو نيسبا'

 ن_كواختسا انبكانبزداؤ ملاذ ادهحددم خو هلو ىبدوا جدت وف ونحاول اطيب[ يس حعايرس راوكاند كنس ناركسؤحر
 ملكان فت مانطل ام تنادربجرلا خو جت اخت مح داوكان كرز ركدانرلع م تزيد لكون ازجو ماخط نرش دراوكاند
 كتلاسنر لمد دواراسوكواملاود مى ريانوكلاختتساءلالوتتوم خوي كاوزيغلاب يتم مالو ملفا عد
 يراد كمن ءامون نمركونا ندرك الع مذ درادزابتدالوز كش حو اخذازاميتسوكو متاع عامدو عظفاوا
 هيلورب لع ثيرجو ورائو رمز نمد هدوددرنكش كلاب هاذو اهلعتدرز كزي لل دعدصوول امي نرش نوف ١

 ئيزغتب مرو ابره اذرربك مارا نب, هدهرةيذجز شوحرب جدك حاو مادبا يؤلا ماذولاماَضعِلاعمَيَصْال
 او ردانلاتمددادبضغيإمقنا مددهزبكماندركإب دينيس, قر تسمو جارد لش دو داش عواهسكب عيرسأما
 ُ هدر جس دوز صياعزونازجو طشدا هدوم كل م دقن دززعرد ندا اردو 3 كرو اهعرع

 ار جوا وكلاب مار ىلمخم كر ناكتلاب محو ندركجيذو ماطز ان داد ندب ززناوذدا معجون نمسح

 راجت ْ .
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 /> يبو عباد مهزمط جمذاهلناورالنب ناتسمزطت سرب مط يزين دركرددوغب جا كرنب جين روك خلد
 نمل الصف زنا كبره سو عزريذ ىدتتو ديك نانو زهلاهطلا جا عقنحبيشلا مرطب ىودوأيساب
 زيلكزحالابوكج يهم اههنيدرحن كب ميىدي مانةمان م ريشعل عومومف لجيل هه اني ماسري د )سعي تورو عملا
 منوكمررسسعب دا كاب دشحل اب تتانورتمان هننادكسالاًيبزاوا' رثم هما هداك 3 لاح عب مانهتسا
 ليو[ ضا ت ومع خاشو ناندد هراثسيو تان نزماريد ناكرانسر هيج ربشون اكندادذاداد مكان عم مزيولا ميش
 هم ةدحمو ايار لاقل الضلال طابا خنالذو تخب كلك ضوه جان تبل اب نجواخ تصعب ندش
 مالفلاودددد نيد مداضوعاب# اوميلؤح ناسبوب ثابيو هراتس مخي شابوذاز ابى وددكزشإ) 1

 يخل بنمو نيعم دوز صامل مب ثمل ا ةهطربل لاي لصاو مخ علل ل اهبو ندرتم ملابوميلوف دش مزال
 ؛تنارابو اومن تفرو تخبل مام ايا, [ملا تخجل اطير اذا ناعما يرش او ماجي قياس انشر انس مرسانش تو ذعب
 اا 12 ن عع دوك خد تريجر در جي هه اسر اعوب يجاد مادندرات هرأي هرايو ندي هرانسو قو

 ناك عهوامتج كيزملامءانن مرن محو د غامددزيبجبارضلاب معاذ هبا مانو وسلّم شياو ءنمتش
 نانزم ناكوزبنييدههو بلر نميرح يرن ككم دان ناد وفل اهناهزن ندامزو ايم مادنا مون مرتلاثيرحتافورملشم مونت
 ديمو يزيعسوعلان دسلاكةنمادم بولقمومورندوصم زهد انمزنامزم ملا ئفارتي مادنلا بجو مازن ميدل عجول
 مالوم انام امس جرلاتمتل اني عن ع مزمدإب_ ويشمل مهالكن نيكي امد ىداحددحادوءطتاد بط امو
 انبلاكَم ترا ؤو ج مه رسانو معينا هلل اوت لنباد تادنباز يحد ءانس محو تشم ثيرالؤ ددرككد بدك
 منع, مايو )يدانوا ميداهدجز ا ةؤبجلا وراومت نامل ثريا فد نرئكدوجي مدد ن ةنرر نش مشع مدرع ورمل ن وكرت
 فجري لافوو سوك تفرك دو ةرزياد رك 5 ويش كت مين نيام ادد غيزس 5 رتل س نساك

 اجد رانزاساكىرذاكت حرز هعيفذ ناثعةنرمانل مد ليزودنمد مدمر راكددو نإ ننض جنانكانووب [ك
 دلو اتسالثلافد هراظعن مان متَمدوسوزيبطقر دل مح غدرؤم لرب ذ [ نأ ع عش دازجوداكدسوين دش
 انزل هو شير هاوج نر يثكددوازوجنإلءالوسةراتسونلوذارا يجي ير اور ؤتشرورعس مظح نال امو نم
 قرؤدخ اول ظتن نحمل الدو نرش تسارو هريئكرد ماظن |مهاوجرتشررككلاب ماظن ل نم مظس حض وع ندا بتزيد
 دوف وكنبزادون هدركرخياو تتمو لامهنان كندر سدو تسدرككلاب رتمعد ضببايطبؤراصاذ ا: حاجنلا ثمنا
 سوي سخلاقنواث سندان لاذ تلعضزال ابو لمي أعد تلظ عت تضناو كورلا وتعإب ير كوح
 مت تافل يدا منو دمضا لاذع هلا لونسل يي انالالاس نر نا قيال يما ززاهضاهدتس اجدد سكب دعب
 ليذو فعالا ةدنه ةلا هدرنم ةراسسغ ودب لبلوغ لالا د نيزك هذال نوكس عيمكلايغلا
 !|ذاو سيرو لتضومرم كلل ضل مولاه تلق كت اكف زمن تمزح نوكي نابوا عرج لعدد د تبم نوكم ناب ما عيؤترم
 ريو مالا زل النايل ناضيلاموا اللا نال زرع نوكب لرش ملاذ نالوا لولا نشل لئاكؤإ ب متنشملف
 كاع مل ونش نوعلا كمن ونلا : ف ثنش ناواكل ب نيبعلا ككرح تبن دوه جيف رلومكن فكأن مت لعام
 عرس وب مويد من موبلاقب سؤب ف الض طوكيو يزدكدانو فن ماتا منال انف خلصرع عما هيكل
 اهكبوع او و تاك ععوات ينس خبز ثكرانو مزز موغت سؤباد منا
 .ةقفاواذ شعم ازداد لاسم يلام ذمار .تلاطو غلدااةفذاموه
 تك نيمو نط هناناو دانا خاوي لان عل اولا نمتاحابص هند ادهن ا وعتل ل عما نإ اًنبيد
 هلا بند كوملا الس دزنمانبناقيومو ىجرم مان عيا ناهد انمم كمن هز زبور اني ثلا انج كلب لها
 لبو ملال ةلجلا لع منال اان خييايركاوةيعاللا) انف ماسالدحأو ايراد عنو اعالناعنلاؤناقس

 خفوزيوط:و ام عضومف كمال انتو راكم ماغنالاو الخد جشم ادع عيجشدداد خانم نولوطب ثءوبال
 نوكسو نيف خن بيز رضلاوارثكللابدارب نا انما عهجتمج نال طتمضرثيكتلا بداري معانا / عمد يدولبم ام عضوم
 ملال ويدص مكاوتض تجدد كردع ركل ل ن5! يزد انا دو مايقتساالاباوجو ني رصدو رعود يرازالا
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 امهورضماجوقن جيو( جردن ل هاناعيممملاو للي ؤيلص ة وتس لمو يول ة زعبل انسب قيوم ئجحي

 كلذ منال لن كلام فم لنا ةلافنلل نفرح نلو ال لكو نامزلاز نوم اهني نم لان للذ نك م ارجبز كلل نمل لونمت
 اوما مزجلانهرح عباد عميس كلوت كن نلا هز عنلا لانو ناكاذا|عيبوم كلون ون امو تينا عتيماولعفب
 ليما الو كنلال انيب4 مقوم قيومو تيل لوَقِض نان تامدت ل جرلب ]قي ] فرت كلون فرم امن لسا ذو كك
 ةيهزيول ال تهز ترض ل وتم عقول ابو تَراملاببسو اباوجن وكت اذعمز عم انحيرتخشرذو كيل ليما ىاتليلا
 'ضوبلا!لكناو تلون اول رجب عملاء نازوجي الو لخداالو سرنا دناكملا تراث ل وفن ثعيزتنل لْرمخجدم
 رار ركبنا (ئيجم!نيؤتلابان منزلا عقد ةدحاو هزم ته نح ثايبلا ضرك ذامنللصا هلال ةبدتحلإب
 لكلا تهدر لوقت ب موعت نحوس وحول مخّللاو ترييربلنالانجب لاذ نعل فو تامملا حا اهنم تدخن مزل
 ايول "نما ن وع نديصوكيم ول ,للل وت نندولا يلع اهل الخدتو مإ تدل كنعهتلاضع رس لوح ضلالا تهز خم
 دايز ماله راكم الل صوك, ول ال جول ال نلذو مولمونو خل بلل ضي هوو لال لافي جرام هوك ئذام لك
 اركركبةيؤالم مفنسا تل رسانل |لا لهل مالتسال هيو ملممال تردزئماؤُو نوركتمالمو نرش ث مال ماو نزال هدزد
 اول للا له ةاره رش هنهوكورلانم اول موسع هضاب ةوللجد كنردور تناولت كك د: ةيضوكت
 كا يزرإلا ليل تلت كرات امال ندنكأس وذكرت نبني نعل عد ةدالزلا حز فرح مالا كين اندالا مدلل عاذ
 كل جرل ومكر عنلا نيرا مالامدح وجدتواباطخ ناب وجولة كلدنج ليرد تيما خل ايار اب دورتكل دب مق
 أ اراه واهؤجتت ةنذاث اهرادميدل بابل دل ع لوركتجاولإما مالو كييلدارا بن ءلييوا يولآزليؤلا
 ضنا كل ومك :ارتبالا ال اهنم بنا :سخلعوهفبكوملا مالو رات تاالوتبزمة نع ايكو مالل از نذااث
 اللول باوحنوكتالا هيو يكل ت اكاد داملابلن تر نا تيلومك نحل ةدتشملاّنإدحف ل ننال اييوورعنم
 ناجل وكن ولاب كول رقت ملال نلاؤ نوكتولا اهي نينموماكل ها الوثو اوزتكرينل ايت ولون يلوعك
 نظن كمت او كبل ونكمتللاباوجنوكتن راسخ د يكونا ت امال عيمجد مضل بماوج لال ميسو نير غاصلانمنبوكبلو
 نيل يبد وطسريوودالإبءبانلاديكول لعمضل هد ىزحاول صوم: لجمضملا نال باوج نيالا د ديكونلل ىلا مالا
 ساو كيوهدك نم حرز ساو نمر نادتهاو كل ومكر حأو زعم اهدرضعملا ماللاو ةدرشملا روككملا تا نري
 لاخازعسا >ادل است ا/كانل ينحر ا ٌديرْش نوبلا هزحاؤ اولخو ]بضم ]ف راعمش امل اولنهدا اذ اجي نموت
 لكم لامشاو كاونكا لوجو تام هتداور تليتنرامتداو كالو مك عب يا دنمرنإل
 اهميزما نبات لعوف هو:داضال امالتل اًنلاوةدام ومد تر لدتوذسخافورمل لش رحاب الاتوليلا لمار صتينالو
 . :ايرالامؤيلا,جرألاب رشم عل لوفك اطسمالا مال هيمو يزل خاتللوتيكر صائد الاال مسد دب زال املا نيومكتلما] ام
 كقول ثاغتسملاو هش اغتلازيسيقؤنلل ناثلااو اكو ىلزالاوض ميكا اعيجاماللاو_ ايرطو يلا ثريك قي ان
 ليل ماروك تال اير ككليرخا مذلب بات الع تنعطغ ناذركو دا'اط مؤماي يل كلاب للابن ولوتي بئاخ لان ومزحي
 ةهلفزه نم بلال شار وصعلانداسبكز رئت ركن الا لومكو زينا ناتو لويكللاب المكتمل
 نمر( زناودوكل مردومكك نحب :[علا مال اهي مدن لادا انز ضجلإ عا هل للاب لوعكة حوضم ريل امالاببيو
 ايدو كاؤرتض اعوبااهيل اس تاللاول اوزت توبللذ مج َملالومك تالا مالامهمو بدايه كل ابدانيل ترضون: وكسعل
 ديوان ولحن تيكن مك خيرانلا مال يبد مايناسب نالو امون علان اكأمو عيل ومكر صن التر حا مال
 دطت((رارتبالا حبل صياللا اهلع تلد اوكف تيرغلا ال امدح نيه طضدكأتلا تاناللًماوريشلا مشيت
 اج طملا تنرحرم نر حايل عت لغد انا او ةروسكم تناك اههث ارب ااذااذ مالا مالذ انلاد]جرلاومنلومك سول اببالا
 هناا عب ماد اطمر ايجورمو فوكس د ناشر هن نك بسام انم جرت جملا يدرك ماهل وكدا حسد رموز رن فان غلاب موطاحوت ندروحوذ محط لالالا كيو علو يكن يكشلاو كلا
 د> | هيإ اوضوموغلا لصدساايدانعمال .اربلا ارنمضوعرضةدرشلل ملا وارخر ايما ممللا سريىرارلا تاهئردا
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 يخلو تشوك مص ىو مان لع تطعلاو ءآيحالان ما وهج جان نحت ذا مال ظفل رهن نال هو ماج
 ' عسل لزب بو انف يل دناارزحارداكداب د يصتشكو خو مج ومو اي موبو هيلؤحيضلار عيشلابن احح مو ماح
 توزع اليد دش ا. هدهمر شوكي كت كش ذيب سا خالنامأ ناوعؤ ضل للاعلان ةرسلا نيج بزل
 للاب نمو لان شوكو لنضى|يرذو شكر بوصل هل مونلاب لمن ضلا در شم حالم لج ارزجو د نر يابحر يلم

 0 ا ع
 ادرماجن وركدوبو نداد مانش جوك وعنا كور وتس نرش نكس ماحلاءتفرعاذارضل إيلا رظعل انسحب شوز تش وكمان

 ثُكيحلال امر رب نوركد شكو ثوحر دش هركارنادو مدت رش رام تسوكاب و ذدارتبا امضى تيدسا املك اؤو
 ارب كرازجو كنسذاوامر) وكلام ابوه ازرع ضل ابني ناخ منحل تحاجن د راوتسإسو- خلان نوما
 . ملل امس عبس لش وكاله هاد ثرافد كت معن دزد غيرتي مبدلد مقلم بيل ش دلت ارمماجن كيد دورت
 ةيكراطضا مانث ١ دوس نم اتت دز نكبار جاركو ندزربكتد مدح مداجل اسمنت 1 موفد مدالوهفد اضف جو

 نور ايورم اجبت درك ردو نوفورماجن رشينبك من هزوصزرع ادرك دو اهرانركلاب مدل حؤدرد نانا ن دز رنيسربد

 دنب وكوب زحناد ؟كنسو نازهتسا نإ كوجادرم يأ مدلم تب كرك, مراء عا تماد وياي لغ تمول ازعتم مزال روم
 انَسمرجوالاخلادبكوناددارااذا مدللا مدلل علال وشو نانيوحو اهتم حارا مل لش ماولا مدروس لم تمحي
 مانل يعاد لاس لاقيا وك يجز دوم تعكشو نأ ع عقاو هين دوب مزال مزل اًنيب قال كيبانتببو كسيرح
 درا لاني نما ك عار جت دوب مزال م ضلاب مهزنل نديادركم نالورب نط ئزرب علوا كلن دلال انياب وكن دركي
 نكن رركوود مازلا ب زال/ عرض ترتغل مزال ةرضانكو انكر اصل ايد مذالم َّصينا مازل '«زالمو امازل تمز الو مب تمزل وبلا

 لايجب ساوطل وفكماه تيلز ماهل !كاَووتطاراوس تاذول ثملاؤو محن عع نو مخغابط مطل لفيصو

 ”ةليهيع شو لشاب ومواودامو ديرك ثكلل تش طم حورطلو مو المج غل طال ار دنمو دينو دركي كاد
 .؟رونس, مطل ناهر نابسا هو هأفيوزطل ةرلتصوتع قوز ةئاوالبه ىذا اةوعالا نا زبهس عططاذإ صنت
 نادر مير اطتلا|طالمف زطالوريمطا ذل لابو كش لبطل تمل يظل نار اطعراذ ابودشارتشادربى نارتو تحدددأب

 تورك لت ناهد كنك ذل .رمانعل نصِبتو نعل ةو:ةلند ككتااذمالا ةنجرلا ممعلت جوم
 اوكرحمازمدانغشاو «دركد دعب ثبلا عوببإو نحل اصنللوف اوجد ايو زخالملاؤرةلعجاذ ل ييطلاب تلو ناطد
 لاجديئدرسكلاب ماهل انتج عع شيرشر غل نعال ليعانس نبذلاذارنلا تهل نلثكل الان مهغالام
 3 ماللاومؤ مقلط عباطنلاناكاجايصالال 6 ماقللا ثرى اتسنقسلاو تضل تنعلو تسمم امعجس ةل اسك
 اه ةلوه ميتوبدول اد امال نالاةنراا معلا جراقنلا شك طعزراعتزحااذا التت نعلْسدوبال قو مالا
 زمان عه نيب ءاراناهدزيكتلا. قل ءارنءايمويضنعب مهل يائنلاوهؤيشعو مالا هتان ملت تلت نعمل
 امل لاذك البل سدو تلو اميل يتصل ولهم غالبا اذا اسلام كلابا نضلو ل نروح وز ماقنلا
 نملك ىباءان وكلم موك ييرشنلاووظلاب اكل مدربذاب سرب ياك كم نعام ضن دز تشم كلو مكعما
 "000 سو نددو أ عمج

 ين اح عمجا لل افي نيبعوبال 6 مكب يصنو كري ذل كك يذلا نولكاتو ملي منمد دونحن ار اندد وجرت
 ا ليوا اطْبجا قيام عبرا تذيامّناد ثري اؤو غولبب كب ةزن ملم مالغملزنى املا اهي نرمأ د يزد عاملا نحارلع

 دز ٌنيضْسممل اًناال كا يعتاد امجوهان مللازنخ نا رعشل ةنل ون دنمو ندرك يغس ءانكو كلذندجبقن
 ما توبحو ا لبعرا .ولملسرو نونجت لعق وللا ةلاشحاونلاو الارث اكن ونييندلا موه هاير عزب
 الا تاز ركل اوررأ ع نالت انحرم عال ابو ترن ايزيج ريملاوموزت نجلا رمهتبأس الناي نوتيلا
 لان حز جا مالنيعجتالمزعب اكل نانوضاوزلع انما نائدرامرلانهروزع حمم
 تال يكو سولو الس اكد جبانال غشا دككم ال6 ميج ى وركب زاك تتاطؤكرم

 /كل



 ع

 كادت نرحل ل شم خجول طلنكلال ات نلك كاد نايم اصنيمزةركمزمدا جوداكم يرزب آول ةيزيركم
 وكت دك ا كم لكن لكتب ندزم مك كير يع نمت انكم !]ةنوعمو مركم عبجوم دال اذو نوعو مركمام هلع
 ' كون ايمو كرتيق يزجو ندردا“تسدبىراوكززب ماركتس خثسيب سصيوموماركلامهشلاو نددوا بركان فو لثم

 تكي نزركمركر ند مرك ملثم درك نيبو در اكد ديو د ةئوبكر لس انو وبك طيراف تركت ثلا
 جالوك ع ل ىرطس جوف اترك يمك كأن عم كسري نارن ريمه رص ئلتد اك نإ ةعزمخلاب ظ2ظظ
 ل !وةولانتسدب مسك ىيريزادنا نان ويه ةانقغلاب مقر امزكدمد مزكانغناو مكاري نانشكاو يب
 اضم خحلا,و كيوب ةذكلانمانعباهيضجت بكر اك كال يخرايج كنخنلع وبك حن ععار كر جنو

 ناكر ناد ازدوباناكاذ مك ا|صزحا هنا بن ايد حاز اني هنم تخ تكا جي _حهدطا زود انطتن نيضنعب مش
 2 ابموظكن اديك م هدرؤحو مولكمائنع هنرؤحز انالمدن هروحوز اخ ملفك كأ  وغدوبرب ف يبن

 رك طظكب سانيو نوكامى ظكموقوتخجب انو ظل لدار از سدد انياب رارغشز او[ كان عع ددو:وماخ
 ديو ورب شر كوز ازيدومعرسافلحد دشازكو وره هاربا: ؟وهاج وليه فا سكلاب ءاظكوضوم لاكي مالظكرشف جزحب
 اذا ,امولاسمكو موعكمونؤرعبلا همك اهيزشر روغسركلا مانعك كيزيز اكرركل اودو دش بو اهرسبكدو

 ةععقي لانا تحبر ولك لتتلاةلهاف كاان احكي ن داددسوب عاكم جراف توا مكو مسار تدرش

 ةرالوتبافكلا؛طسأوب ةراثو ةمطغملاتطسالإ ل طساوب ةداز كعب مولا را اهينكي فس وكل انحلت ينك جلل
 ةريصت نو د كد كرام تاذل كلث لك( نكس و ركلاو ةغئارز لك تانك جز كب[ كان زلكة راشمالالطساو

 لاير, تيداجوتلاوذلكمولكت لكل يدا, اك اييدك برك انمرتنكر ع ايدتحلاو كلب مليم كب زعيم كما
 ركرصفم وكن جب كلاو لاب دالك: لكم ضومدل ماللاقفما فكتمرب امو ناك لغ الون املاكتياصصان نييزاصنم ناك

 قياملكترجرت :ىام لكن زال نمابادمطانجزحا لوفي دابلكر تملك انبايكجخ مدلك ولك ندر خي كبضؤفلاب

 مانمونلكم!نعتنعين ل اود دودو تشو ناش دوك شيول لا عود انة دك اح
 : م سمك ماكانينسازةعلاب تيك ننز
 الل اري بام ياه كير ماك اعاهجاكت جزاع انسكو زل ضل تكا لا قيد عى ويدزتساذ الفلا كو ةيوكم
 اتوا نوكت وعز يسرمق ان مساوم د دج مافاد لاب ماكسي تلعجر هيلا نئيكاوأر وس عويشيوي ب ةدمك

 هديا ض عج يكل اوبزب ضنا هدو لاذ مزيل العا باك تبض ل ئعلوير كو امؤتسلالا ذل وفير لو ماههتسلا
 طم ف كاتلطضة خر صو نجا تت دش تان امسإ عجن او هجاتسبن تشزإر ةكتلل نطو لغه اآلا ترين اك
 ةةيكتنوكلاقي ماعطنم ريس ثمب از نميفل تبوك [ز عض عع نايدابربنارشانو بس دج يوك جوك رتيكلاومو
 ماع فيس مبددن] ماكل يمك ثا لكهنلاب مذكن هك زيدان اوك ماو ترد بازننمة حلف ثّيجباذا
 5م مالم نايكي اللحن نال[ مل ليو ككل اضر ل كتم ثوم: يضبعش نواصل, مول ليخعبركا مث مالا لصف قدد]كهلو بم ّتياماهكوؤعلاسداكد وهو ماك ب هاكم ابوس كك ماهكد ال دك غلاب
 زنا دا عام رذخجاع جان كاستل يول ناوج زكا نايركن دككو رام الادهاؤحن اكان دنع. كيلو كفل
 معا ذل در مانؤال عشت مءارد هدد بيرشنل ا مام دان قليوب النسا تكمل بام د جمل هدو زبألاداقنزا
 رك اا دَصلاو ميج شمال انبوزوملعدل مالمو مالم هلال موب ةدرك تسادىاطرب
 نائبعلا مانلاو موف نايم ندر طص+ ىرادز اس زمام نم تن ملم ثحإ جز وركراونس) سد نايك بفك ماشا بوكتكمدرك

 ركل يونج وعزوع اهلا كش لثمو ايلا علب هللا جوت ده ورادزاس مالم مانطا فما كل
 تاك ععنداررسوب ممل اكو[ نمأت عجوج خل وسب دن متل متين ابدركو دنابعن امناو

 فو 1 اتللا تةشاذأشلتو تنملاو المل ةاملا شلل اب حان عع نداه: دس ناطددا لص هل اه متصلا اًوَصيا
 هنمر عن مونطارزشلبس ننس ركوولا بوح وزتسكو ةراوجا لصي ىذا لين حول بناركس زيت ذوو راق نسح
 هش هيث ردا و نانز دن كييزطجتض وبذا عع ومرات ماكل كلا ماج لنبناط د كلاب ماثل غال جتملاب مث

 اي

 ٠ الفلا كرجل مبا جرا مكدوكش نال كلامك كجمال



 رد
 هقلاخب وان لاقرورجىالابركلاب مق كبس كباد لدن, يرد منيت بادابب هاجت منيل زهاب ركذد
 يييراجو ةغلؤعلابو نالت امودنفسوكدد كوابيس مزج هولا ىسدانو ككرساف مدرعز ل درو ذم وتلا اشاد
 ذاع خلا عتيطاو ان اومرالا رمت لاتضو تتح ؛ز يف جمان هدركاشبملاب ءانم نان عش تشكو اديلا
 بايد الع يزعل شل اينو كف اهئ ذيب لارا ماد قلع ىف لكك كد ناوذلا لعامل دل 1نالاهح
 "راد انه إعانلاؤورساكن يمص عقم ضهور عج ا كاع داعم دتاراتلا عبتت اْفتو سآربو نإند امربركتنعم

 متايداض دس ايد قام جيا ثيرحلاراد نيب اعمل: ككورئل يا ربخ اا ذالجرلل بوي زعما مانام 2!ئارقسعلا
 قري رهذ ىيماتمششزا عزو هريداككو ل شةملاب ناضتمرابج رع كرري اكوتممدإبرد ماتقر خا هم
 دار هانز ويلا هدو مناك ممضكو وع ككل وو تيزلا رمل يور هثىنبوم لاب تزوج حو نعود
 ءاننمراض الو شداد مهن مم زطزبالكرلوف نانزرةنادرعزا هدزك قك موه هرحاتؤسالامإ ةالردسؤفوا اق
 نيم" اللساكاذااولئفلزءارملو التل عونا [سازلال تاور كوبوعد عم عج موا جاما نعبلل نم راسل امرو

 الق و :اهالخريولو كتاوّركد زن مو ملف تبذك هل افو كموض بدك كرز مومو ظفر ل مكسور
 اركاب مانو مالكلا يطول ا ملا ملال لش نيتمدالإ دل نوكبادباهلا لنج بور ميو طكم 5 ب

 دا تضر ما ذبادل اتسانو د جدلا مافواذكر ماب ماقو دوو عوكرن اب نرش اردو نساني تمون (ضما عك
 مافى اببومافاوبواثووااندركى ربابه عوذعراصملا و كوافو تنفن قوس ا ضا الا ذو ترك ءإقوسلاتماقد
 اعنا ق قش ادوار رتس وبنو ن دينا زربو ماوع) ل صان الإ عفلان هع نم ضوع :آاهلاد طا ندرك ارم انا زعبل ونجم
 خا مزيدا زك وكبدت مضلاورقفلاب ماقع مومو رك ريل غلب لم ضلاب راقص هيلع نوبطاوب دل ةولّصلا نوهت
 وما ةتلازو امجاد عضل نال موف مت مانا نصايح او حونضت# موتعب مان م نك مجاذا ننال مابنلا عضوم نعي وزم اناا
 نو ماواؤغلبو كمال لو اب جل داثمال مترلفو انجرح اذهل انهن جرح دونم عيدالات ان بشمال لا عومضم
 ورمل لامن لا مام موقد ذدالواول الصاد جنك حبق يحفر كلر ز تاه نمومول مامر | نسم ضسح عيدلوو
 ميو زلات موو تطال دود مدس | لاحول نو |مشااومهسس ا ضلوع ن واسم انسان ماطشسا اد تحد مكن انيتسَشا

 هيوناايو مهينسسمو ام زمومم بلا موف ذدطالا نود متاح ؤلا نو عا يلاوهيتسسان مر لزمو داس وها امو هيَسسمءا
 لس توت ى النو اماوم كل ذنيبناكو لوح سار نضلاب ماهمني ' للا بدارارنال اان معل انتل ان ود عيل ويد ذ اس
 رجلا مكلاوما ءاهعلااًدانالو لورد مئاس تي ىزلاومد مواد لها مافن الحلي ءداعورماظن كلا رمال مان
 نال ريو ةرانلش ج6 كا حيف حان منال د: رمان عياد مد موعبتلا كالي ككل ماعدا كا
 جاف ونسوإبو تسدرا م جناكب تيا اق جباضن ماو نمل مائتي و ترانس دو تانانلع يف ءوروالاب
 وهو ءاشلا ىلا عذوجوزعوئابمانذ ]وان وقر ماوهرد رايد مضلاب ماوم جاتارسرددت كاز اروو حكلاب موه
 ٍ ف ا 5 اعئصنااذا:لاتسمهف وكرار ماعطز|نمصابان ماه |ٍد حس زمر نزل مرر ضتعل

 كذاز سار نائئادد ةحستناكمزتساوخو شو نامي ماكس اد ضةذل ام ب "كك مانع نصف معن شادن اهني نامتك
 ئاضازإ يدلل ايدو نراره اكن كل يشل جر يجدعزالع معو اج كلاي
 دكت ناب شضر د نهوركلا مئكرذانهدوكانرافوسن اكواب مؤكدا زكبال عياد هضم ايدول عكر يكطزع نوم
 كشنورب 2 ءلفساكىنرك ماعلا ناكر اك مكربان ندر ودداراككشضزدد 1 ءاهسووتكرؤح

 01 كو ضأن 2 هربز كرك ى عمان ميا ١ مضض متى راكذازرشاء زاب مك 00 دكا
 ئدرعزون حزياوج يولد 1 مسوالو ةربابنكيلاذا ةوكجبللاءز ارو رشا, هددؤح كره ايدام 0

 مالو دل لعاضيا مكنهد عر هوة كرس لاو مكر هو :اركو مإكهد ميكونمأةهس ع مول صيف زعم
 ..ةتلابو ثيل اذا اعلا مو عومسلا مجكلاد جوماكدي تسلب انكل قي مركلاو واذ ان ميكر لاب
 هنيامف نمو ضال تفاج ة وريف متل مكلف نزح اذعإ,يك نمركور تمر اكن امال عضتف نأ اون اير كمايودامومد تكا ام
 نممومعرس يكولون ماسح اهلا غنعو تيادل يب يجو هدذ مكزضرمج ماسك موو ماكاك'الاقنم مكمنحل ا
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 سرع
 ل فلكل نو هظساودج رع غو اقم بكو بضل دنس لسكا ميش تم

 3 هيلا هطشمل اريد مجالا دزعب غرشلاوباماهزحوك غوكو عب نم الاب لادم ك«نبدلا مدشم مافدالا دنع زج
 ,ةسساوناسنالامداف قياونائلاوهورةمدان ةدحاولا حانجك يشع و خر يزاد ى اهرب مج نجر اوبل مداؤه ذطشم
 طل ارا[ ايجي يمرشركنل لزب لاقإل بك شسجلاةهرطم ةزحؤمز عيشة مز قم وو »دم ؤئئبلكس و فنا جلا مودج

 «يدمو, وزب لك نيب دير شحلاوهضلاب ماقهو درمان باب مطب ةتسرافنلا ءوفلايضمل ائب ندم هن مسالا
 3 دلك قنو مدغم تائل تس ضو ل جرلا م داذ اسي ناش هود نائمداف نامد اة فسزاناكدنيار ابو ناؤاشارهو خّرعصم

 دعروتنطب لف, كنبزيغلابعهرملجرلا نزل اك اعلا غاه قزم داقو مدافو 5 هش لارلا ع هَطم يعم زفت
 رد ملس دل حدو تنخلشمل النبل تزد عوماول مشاه يزيدو تع جي اثم ملص 'ذأج انو مانت معلا عمج
 بوكس ىرسكراوودب واعز شا اراقب عمرنا ز لبو لادا نبك مجد سناكادا حل تضم

 مبا ]در و لل بائييشنعط موق موعلا دا يد نورلشم هفوة منيل ايادداركمو دوش رك, يابا
 يهد ددوكاددا درؤج تن ميز موقموم رعبا تزل امي ناشن يدش نكران يؤ كاجو جر
 ئلابءتلص ناك عار مهم ترم تشروكريوزدانلرزلاب هزه كبعو كنارؤترضوسنان هم ابميلزو لشن نصأن ع

 فو اوافذ اسد ىددادنيتمتج ند امدح اعقرانموا هانا الذكي وتس اهيورظم قوة اب هدير كلاب مذ
 0 راذو رم نفس مهنا زتت لان وكسو ناذلاكب مهجورمب لئاشاوصذ لابو بجمع نك

 نازي هوا م نيد قمل وسم ملون كداب مو
 ءج مهنه ناكيانرديركلاب مات ةاشيولاملاطدا لاو دك الانا الو كدلاو حجات حاولا ضو وسب

 مستو درل زك 00 ادهاكم نانز نايم تبؤيو ندر هزأزباو مسغ 000

 لاف: ايلوالا ويمد ايدلاوسوةءاسيلرجا طال اقب تلجو تمنح اضل عضوم عيار »لشي ونلاب متم كوستي هدم
 يامعىثوو ارك زخم اثق ربرشتلاب بولا قمو جول هضومل انا ههنعب ع ظفؤحوفلب ماسىدد يكون سمح
 الإ مظنوييضل مسالاودند رك اينطاو مداظتو ل الإ سان, زيعصاتلا نملاكل نا اهيهساذو صلو قرل لجو مساغلابدزتسحم
 0 اهشل إل ومشتساو نرغلا تقنلاو مذالقعتما تن دل وهن منرفىا
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 1 انباصا امد هنالنم تين اذامامطلا شيق مك أن محننذاب تمخف كبا و ندرؤح مكنش ددرؤنددارماجكما
 ابكت حجر دورت شن داحانو ا فضبهذزت تبادل تشركو تدكلاب غفاعزاييصتول ول ئلاباهلتمونع

 ِ 1 0ك 100 نو قلاب معشق ىدر مان عب اثق ناوحدنامةاررمانض ماثاربب لعامزعتتنااذاتدلاب ماما اصا]اقيودزرك هزم جب /هيمت

 دال جير ( مص: جد نأب دزر إب يقلب يضم ثادبحورتكشس هر سكلاب يصد تسكشس حاشي لصق تسكت نان هرب مصقا
 لءاءرونس ندرؤح مف ىصايكم وصنف 6مصق تروا دون كير ةعيضخرك هداب هناي يسبب ر كنا لاثم م تآنصمصق
 ”دلءا] انش واقل اماضت تفذامل ايدو من آد عع دو نينبافكنادن حوانن اركب زيرو زحهزجن هدوخو نرخ

 ل - 3 8 هذا . 42 3 0 »0 1 رو 1
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 نربدو يرجي هاد لاجأكذيكلالع نوبير اج :١٠ هذ مان ماطو ضم وك طل في طقم لكيلا و عيوجت يعش
 متع ذيبويكو يطفي ت لضيو ادب بيصا دال جرلا خ دتعذل اة نتا نبتل بان شافي ءانزلددفد تصننالا»
 سات ماخ نلوزحلاب خل شمو ظل ليلك يعن وللا مرن :منخحان كو جملا ءالفة ذل ابلن يميل م2 ن عع دابجزخا

 ةلقمتتيضتئالئركلا لغبءارونسن اعف درشتلا ..ااؤالت جونان ولكل ملت نازعوتسوكر و هداكدد افيو 5
 طازبب) اسندلككلاب مذ يملا اناولان ول دودزخمو ردك ماجن عؤيربتق ناقد «واهجك ا ثمنا

 د

 نب قلها

 بلسان ذاظتملالاقسلاطقد بله لغل لتر اير عال لاناوهنو ا معتبر شكو وذداو وه زن :٠
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 ارضا ليقالالاجب تل انملا نجل ش يح ل جدن كي خشسكلا محن جاو رشكرد جيرضرب ري زهالب مب
 مبا موريس سراواركتإ رنج ذ دوك برك ينج ماخخوخخ دوال حا رمش درك ايس تبا حض ككاونع :متض لدا ذ
 ارزوكزذإوعو تمرض دج ندينادكن وما ماا ة موعتنوصغر ايمو جلا نايدو ميفعب عن دش ايس
 ار نيرحو تشاد كرر مين وؤل م تاس يا ردم أ[ ةجر نيحذا قيامب دعب
 دارج مارح سبوت ناهد ناو لشرب شنلاد وتغلب مآنحيبرب شوه م ركلاب ماد لزجو از خقلخم نزياوخرل اما
 انفديزن ار روخندحا زمونرس مهتم دسوربواهرونح تامز م يشم اهل 000
 0 هنع دسمة مازم جالكتل مزيل جر م كأن عع ندا دنب
 تيل يزيده تنل ونحن دركري مازنا بيزا 7 0 نبا جالا نالملاربعتكار جفن درك نت ا ةتسارنكك ان
 ايي كحاب :انحسواداساما نانيكنبال 6 ضيا رانحعس زل كو دايزدو ءاداثالاتاروتلاب الف مالكلا رسل راعنل ةوعضوم
 ريب اهرطظنو ةروزص ملا هرم ئصفما بح او: علا ره ريف نشل :ايزدورعش وممثل شاؤ ليزا خو اكق لحنا نوح
 ةدااز مدنبس زازتمطلابر وحش طزمئو ان هدوهيبمضلاب مولد ذود ةنوم نكن زغب موزه تلا ان
 تقضاودائياعب علام طم امض اه مانع ال تاو مضفتو مصغن نرثي عا ن عغ دا ربح د زكر خص
 فنرامزان ديباسسارإبو جنينفجمطت شن ايربْسزا كد وكيع كان عع دوكن نايس كلاب طف ليوجلا
 ملل لعرتدالصوتدالوسد ثبوت تخوهنمثنؤهج لاذ دكذا ودار يبا بكرس كذا طنا ة داع نمو لاتسطخ
 ديلا ماد دؤعل مها درونخ دركي مانا مهنه نمدرصم وعن ماغح مخدعانبل اذ هزدكا' مسعد !يرسر نجبرظن
 مت دولا طوابع كسا نجّرساذا بطل ظتطو بيو ابطل معه "لييدلا ذب امض غال لصرلا سفاري
 ةلاود غرض مهكر يجعل بك عع وربعلوامل انكي فضل اهب يملا 8 نك اهورلبت و اءيتحو هينا
 أ اكريا فنان وم ًايوونم تغنت [ ناو خ ندم نير يريد لبو اها دند ايزل انتي نين او ]ريقننيب امان محزم
 ظدماد وار درر, قه ىو صفملا بنلاو بلك نزاوحر فصلا, مقف ند عماير اشمراكب رش ناك افن
 انكي هاوار مج واط, متصتقن هيلا ناهد مه ناونمانووكامد نزين مادنا مهيلذ خذ مهله زارا
 امتحن مانهو ناوم تل ىف دريل وسم قو هاوداو بوف تلو) صال ىلا: هددر حجوا :رعصاذ يلا نمزيوعب
 مز مداه تيارو ١ اذه لي امزح ازفوطعانر بم مهصامهسكب ممل اماكذع ءافلاهشب صر مو مبخر وام تبادر
 اجا اانلاوف لافينانطبا موه يدرس انرشوحرمؤم كو جور ملمس دلاب_موه رعتلا يللا ورثت ذو

 مف ظطيلاؤمنساو ستشةنةدأع كوبا. ةدناددال نش امم زف
 ةشانرنارب ىرجداانكداعزيمضلار متن دركوملاب مانو فال! لصف نةدإبدد كئادزنا مهتمه تمد
 اون وع ةركيجلا لان مدضهد هاظعاملل امالي مق ىحاونلار غمد |أعالام فد نوملإب بأن ندم ةدوساعذيرلاةفاذابد
 لاطيورنم تدوم م اطل ماننرانضكىئانمانذ بو صبا ط عليسو ْماثز عل نرعم درمان "نست مع منع مددلثم
 راو ل خلثم تزيزج بوح ريس ادلى ميال هدو لثم مث ن يحد ايمو اظعرايجؤ ةماسداثدل اياكم اخ مالل
 و هابى انيراوسو كا نصويرطل ا تحتل انكتوىاجتكله مغلابر يف 0 نممأ توخي دنا نركماو .راكرد نيئدؤح

 عناب باول ضو تن انهن زرنا ل نيب رتضسب نكاد مالا نبترلا الب اولضدناوندج ا دانا زمام
 درةيلا 2 تزجرد كنج دددادد تشن سلع نسخ ةدحاو سفن نمد عيد جلا احلف ماو ةبتعلامتضنالذ
 معن رمإ سرا ملقم مرت ارداننكامردكت|فدرد هدان يوبحركزخ ماتم ردا داوبعت يت واد راوصبساق دخان
 تقرذي مزن[ نما مخ د دنيز ذلاب لت جاما مدقم تق جواد شمومو رز ل نب جذل دم تددد لابو تاك
 لعج ميلا نسمساومو نوكل ابا كن كاز اهيورلشم مدافن منمدضم ميد |:منج عع نرش ةمربد 6نآح مدر فعلا مون
 ذا :ريزدللرجزوس مدا ادد ندمت عانسو نومآر زب مادخا ثني مو متعب نيهضم اههقدشصو نااايس اما
 ًلبأو يبرز لد لو سردها عرب نياوةننال ملزم دمأر يس دج علقوا, عهد نيب ةموادداداني زيد مذفو
 ةدمسموا ةدأى مدمر مدقنواةبيرنلا خل ابو مضلاب رمل لوو ةنسسح ةزبادا قرص مدت ك الهلل اهم او بد

 ل



 قل 4

 منزتفركوبماعتسإ,ع انباع اهيالوزل خانه اينو النباامهلاقيالو ع نب امهايدد اخو عداببحد كلا دولاب
 لاقبوريشندردازمسربنعودارىكن نباشسويرراع يمقن جم اجرسر اتسم كلا رماح يبوسري ساعد ندنا وح ع
 نسجوازيعلاننسحن الفو قتبحاع ماتعا جلا جون ل فاك عل ان ترم اعلا نال دش هدركز مم غي دؤس كبلجترلا مع

 ل اقيوورنكتنجنلمو دس روبي ثم جنيتمدرمع مان ميعديسرك وكن دْيكألابو تاني ديسر ماثيو مامعالا
 ورلابو اسوم مجم امم ندرمربنتمنجن يعلم وتسال ايدو ىدرم مان عم مان دل مع محو مهيمن مدل م ممعزم
 مضل رين [نمأن عار ننفركد ازد مومعةّساهنالختم اع لاوط غل ةعيخعد :لبوط لإ ةمبع ةإداو مع لخلاي

 معزئممانكككو شاب لش دييسد امركم ركو كثب وتد شوك سار عن ننكارب امج اعينع وتشمل زب ديرغتلاو
 54 ميا موعمنضسلا لب الايسر ضان مخ بازعندوكءانش_موع هدركك نر تنكنا يعم ن ابره ايكو قخرد تشتم
 .اًيلش اب اكلوالل ديكوبومو دب دثتلادهملاب مّوْعن ونسي ائبو لاس ماعجطسولاٍلبزجت مّوعرنكاش بادر كءانيس
 .ةنيطل طؤجو راوهبسا جو درممان بيدفتلاب ماع ندركذأيل [بب عقيب نزال و أعم تنمي اعلا كتح هاك اع ثن
 تسد تسد وخد ليدزكب اذاودن دنب كسك اشور انسد جنو ءدور» فلعأي مدنكدنب نلررماع ماغالانيببتنلاذا ١

 نييوددا'م يع دوش باردو دوز هاد كو درع ناموعوعضوم ءانو ىرججهراوتساوورزب زان مهويع هدورد نك
 هع مانعا لامذا اهي ككلإب ىيعزبلالبر كر مطمن! اعال ايدو رمع ةزماو نايجومف مم مايد ماع نمل ايبا روك را
 ةرخ دج ملا ريع تحرك جوزك معنمل الصف اما تامورلبا تبهذى نيل نان امعرحبل ايو لامن انتفرك

 وكاد ايس عبق دولاب ة هيض متلإبرهغدشاب باسو ومابسركاووم مثسعأ جز نكواؤناببب نحبكم منعا
 0-0 ةروحرلاملانبل ُثمزعلاس ضأن عع معلم مزع برعدنرافنا لج ورد والزمن كأن عع ار وكن داد

 نيم نئوهاكزيئمب معرس ررجرضل ايماذع ندروحا نانريشرف مانتعاندر وحراس مه [ اك معرجو

 بول 0 مدازع نازح مدان يار يبجنت خرز تازكم رعد «رنع هاك نا ةرشأبود

 // ]2 بام لابو مزاح بز عملت لا خب نيزلاب»نحلاب مغسل اءازلو اكذله داكمزحناكأيبازعا لوم بازعو منسوبي
 مدخن مارا حسام ءوتسلامزع نمزج لشملفوانصيا نيدلا,يلحصتلاو نيدلا ل ٌكلاوم ميزعب علوا ئئبلابرزغا ]اهب ىكضبش
 لافي ش كدر ابر يصب مناك عع هيلا مزج لبحر عدو ناوانمصلاب مغ مرعم ]عند راد ماو وهدد ناقأت

 ةازوايدد ميلا لش فاك مطنع رباددوادزحن نظر شم كلا و وثض وماي وس متسع هل ضيش
 | كيتلط تومان ىكدوكوضلابزّيمولطز ولف جريلغاركلاب نال لوط خم دوكضلاب مال جوخ خذ در بازايبل
 لاشيم مل ضوموزب شب كنسو هديسر توه زخدوب مغير بع دعب ل ذعار لزرع اعل اب ناك ع عاج دموعه
 ارزحيروقيو ندرك يكهد داو جمونعمودنا مينعيىطتول صاغ نائرتنو موتلمر سر مصلاع ثوهس اوف
 اطرد ديشسويراكزيقرماو هدرن مضل يعين دّسزيكهو ونا ماّتعا أن عخاوم.ن دش ل انرباو نر شوب زد نتسرم ام

 ]ليا رملاةخررمرغملاب ناي ناك ذ اراد فلابانموي رغد كد كم دو وزب د ودولاب موبايدد كنور كيل ازكبال
 لو ماو الوم لخغو جاماغدنبزوقتسرككلاررماغ لك عت علبلو وملابس دوغ ءامل وغاز ءاغدل اًصمار
 نرش انرباماعاكتم اعرب انضلابم اع ةدورم غلاب نحلل مضلاد قفل ايئيذلل نهم هيدر ل طمس ساذا الهلع يوغا
 نريظس مواينو ننام كثخريد زب ضلع يطمن مع ةههجو غاز( ناك ععاراقم زان يببوو مزن كر يخلع
 مهين زتكاببب انزين اذو كود نإ لد كنابو ناواك ناي خنع نرش نشوب ماقنا نزيا تيوب يعي ضوممينلا لك
 نئلئاذادرعلا تونضروكد را نير انين اًميجا مولد ثانالادركدلالع عبر شهللعوضوم توموسر رنبسوكن رسب
 دوئم)صانيراقك ب وح )املي ِْط تلو هانم نيل طدا ار عصا وانك اميمجو معلا لالا واكل |تينع ناو علا
 نورس نعَان ماتتعا نداد تفيعنتت كتباض لانك كفن نادم انلع ايو منعك ععننزرك تنعمتصلاد نع كك نعم
 ا وهلا معا عم لكتتؤتو تنفشو تعاد تما :نلا تماغربا ميج لع زاوجددبم نوكسلاي خخ نرش مان مان
 واذا نالإب مر ندركر خاميس مانا ءاعل١ 2 نم انخنوععن امنع( حان معن وردوركو شن اوي

 ل لاو ظل نيل حاول درتي وركء منامي حتنيشسحلانذ فالعمر حبلا ماقو هدنكأر ب تر يجو ماطمو معمم ل سددناب
 ءاذ
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 "انج نانن يفي انهو جوا معذور كعوشل افيو زحو ىرب بشعر شنت فت رهثسع عنسوم مان مماط
 بنارشانر ناطفوانحزلا ةءامؤاب ممسصع كين موشيع نشكتح ايكروش موثبع دون تاير مشا كتخ نان داي
 قب امو كنيؤحو هانكذا نيش ادداكتو جوج نعنع ماعلا ضعي ان ناد ركل برص هيل شمول اب مصل تسد
 اا .اويواوكسم كلعيجهتدال جبار مقعاو شله ندنرد كنج ماصتعا كأن هم نيبو مدع مسخن ار نصع

 اشاهلا اصاب ورازحر اب موصيع تيهريكمءاعوبايضعاذالو ا موصكمالد ارينا وجي هبلمانمموبلا محال
 ديسو البلد كع از مصعإر ازيزخيرب تس +وابجركلاب صحو عج مانصغعا نالت امدوم | ىو ابك تيسو ليج فلاير يصع
 شفاه وأ كلاود كانسازكلا ءاطم تؤم اسعاد اعجز ار كفار وما عي صخب

 ناجاسرجنبن إيل عدربداد لص حاس دن ماصعا ايما عنك الام اصعركزشملا و زنملانبن اب جاح مانو
 دزجونردراب مزالبد لكم اضعتساماصتعان دان ان ؤحنا ند زيجاند تسدو د تعش ان لن ::ئوورد تس د فأر 1

 ناوهشا مظع ع ظعازش رة مدون اكد ضقو نكلاب كل مر جاموس مضع كأن اوان هه د مماوع ندوب
 تواكب مهلانونيلا ظعو مضلاب ماظععو مطعم امهضي عع لشم [نآ ع رلغع هرثكر زر داظعل حر ب وجد جماظع
 نارحايلكوامذوا ناكاني كلذ نولياناو فوعنم نغم نعيدحم كي طب نطبلا هظعبجتلا هل ايو ىزيج

 مجول جت كيت بهرلان حل وقر فق زاجر او ليني ويرسجبال مو ملو الإ سوا: كحل نوم غيت قمر شيوع لعن وكب
 قفز هت نانوجيو منن لصب الر دالاجولا منوف اكت ان سحرذ لو ناذوجبالو كو هول حد لتنالب كمجو
 نوم كرزبو نورك دز, ماظعتسا ندوه دز ظظغن تشاو كرزون درك ل زب مطعم ماظنع لج رتشف لمحو رحت
 دربك يخلابرماظع,ماظعا ةربدشسزلز انزظعم زىلوعمش ادنع ظجالاو انين اعتياللطمانباصاو انكر ارطغاه لانو
 ملل ف عرز اب يرطس عانزلا تعدت كرزب يقتلك ككر يرش ابرماظ عمل ابر ظعدي ان: نالكأت نانزدن دن
 يور ايبو جربو تعبير حو ناين انة ثلاب ماقعراكمو كن د غؤركلاو قلب قع ممع تيرات بشيوريسو دن نيكي

 ًاك مأتم ىدنياذانفلاو عناب مع ءاكهركد كب قعماهدنوب زاعمقتعل اوس عونا اال لا ذلال :عملارمسايفد
 اللبن اباعس لداخل نص جيدو نيمو لاب مضع ةونمو ريع :[ماو لحن زعم صلال هبتع مالك منع
 هلام تععو نوكلاو نينم عع عمج او حب مو نال مقصر يملا موو كلملاز فاو هاا دباس مولان الوضع
 الذدودسىاتمومحم عر داولال بع لاذ الوهر  تضعت نهجردتدا معاد نيام بالسا غش ثيرحلا د تبدي ا
 انالبت قاعد اسمح اع ناكنانرأم ا عطرا مدد رغصار ب جوزتحا زا انم تيه ذات هدمانشعارلت
 ير اب كنت عسر ابرسكلاب ماكعمهددْس انما هكاعو ناررماجو كنتود ناكعراب كلت مكلاب ع متمءاخاذا
 از الومجب انع نالذ كج ايو ندركر ابرد ندادو راب ماكع| أن غن عراظساد نيسراب كنب بكى اربد نمج
 ليش هدي درمان :وهداهرب وبك ترسم وكم تسول 0 ابكعب] عرزش نرسي ميزو يكعن كنرايز نع

 3 كأن عب ندينبافكوملاب لع لعلابمتيلغوامنلاب لع انقل جلا لاعاد[ ثآ كح دس ادرتكلاب "ماع
 قومشمومو مءاراصاذا اطعرايبلجرلااعو دشاب تدع ىوب هرم انورماج ءاكورو هوك زضردو نان تيت اع
 دزاكن دوك ن انفو نري ا درك كا ءالعانيزجنا تدنيسرب مالعتسا اذاد كين دير ايم آلعرالع ةارملاوايلعلا نشا
 كلما ذاو لع انعب قل اّيبو نيضوما لعن نر ازومار يلع سداغل لعاب ايدج دؤحرب نانركل ناش وار سأج
 الدون ,الع ضوهو جاى ذ زهد تابولعسمابا ىلعيل سيل ةبو تلَعلفسال عينا ذاو تعلق جراخاربز نا لع
 ماننادل نان يزهو ب اراب هاح لبعانح يبد شنلاب ماع كك يآلع نفر هارب نان غلب لع انعام دع نوير
 العراوتس ازدسو ب كيراو رايس باوزيرغجولاب جووفيع جااوعن وملاعؤلخب وكن إب غلا ابدل اعزير انكم الع

 اللا ثيزملا كرما يفىوتيراوتسانحجزتش لاب موكل ىدر مان يلعرش ب لت جرمو هزعلت تحدد ملاع جب
 دربومع تهت هلؤخو هينا لثةمومع مدرتزإ وه دركو قوم ىلإ ةبسشلاو جمع ماعاد يزدارب 0 نم ماظعلا
 موكا نب لاقي ضيا'هلا نيزجيوزبرشلل أحلا ءاع بابو عنباايو يول عنب إب وجعي لابو ةمومعنب هود

 لوم ماههغسساللوم ضل الانمزجو نونا اداب امنعرطصانولئ اني ع مترلوف ودير هاوح:جح بج اهو خولمال يع نيإب ...٠
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 ُُ انوه مونعتفع انبلمل انين انيببروسدر اورفةينسودز اِصيورُسو أبو ابّسلراتلزإ وش تبيطز ادرج ,و نازح

 ليرسو  ءاغ ية داني ان واجي نب مد عش ندرك انو كنرد ةعبمالظ نعد ةجيزيللاةعل يبو وعلا زال
 انذؤربتحا ادا انبدهلعلهو يزيد ثلاث هللزك|ءفنازتعامو تك مالا رعؤعواطبا ماع ها قعد

 لويز يجز هملاب ةعيزتنر دع يوب متيخويتلانم اناا اكرتحلام انفعال ا 0 أعلاو

 مانفع كك مانتعاازاورشود خود تسسو لعتم ال تسشركو [ طا عغرسكش ناز غسان رشر تسرك مع .:
 6 ةاذهزخل قبو مسرب ملعاةاذ6+اعزكا )نامل عا خاناعصك لانا ورب زم ةعراتسا 1“

 عزغمدنب مج ناوثيهجو ىدرع مان نامعفحدد ماني عرانضكو هدامل يبو كريز موني جرب نعتسا هوب
 نيضادتمجنازج 9 بوجرب نهرب دزه نأدندو جميعلاسهزحر اس و صعصغل اوم 2ع لم مج

 معن اقسم,

 /بئضاذازيزت جد ونلاهرمنلا ليزعن اكاذا يمل اوهز اندو انا رند مجاوعونما توله هدوعت عل ايدو زان

 نق نيحلا محتل اقيالو تتجمد نوح ا كعاذ افيو ضحرب داير طشو نفسر نري ابجو هولي ؤفلا "يع...
 دوال زءانلاةولصو عمال با رعسمو ىو ةولو عمايل ميمل وهاك لاما هورحبانعمر جم انور ح +

 وبلا اذكر اهزحاد ينضب عت ءانالا ايتح بسد مولكل سجال ايدو ضمادة الشم ماطجال ا دحبي ميا
 لطي عسر جنجمنلارةيعزاش ةلاد ميزا نانو زا يايطاؤ انام
 0000 معرشماررتسر خر اكامزح تحرد عيبا وعل ابيع
 لكإ ل عيرتيال مك كتاب كلنبب تيمور ابج اعل 'جزجتسي رحل اذ هئانر اهجر اردن ود نسز حور وئيزاراخ

 8ءاعا وعامر ارجل نم تؤم جرش اب ب عنج نتنكدن او: رييضوايببز ع طياجارهتسمو عار اا
 نميام اقبرخان اد ل افدو نيبال زعجبلع انزنولو مكءلؤمو منال مول ابوضيو ابان هانلمجإو لو مكلزدد
 نكيالائورو دثداذااذذه يركدور كفل بجلد حاو د جيتار جيانوكي ناكل ضل بستم معالج قبال
 طةومو ةنيمت انجي تانو ةءلزملااهنجرهجئالال اعراهلا ةؤل مل اي نمو دوش دينو اناو ارك بوم مباع هدير

 لكلا بلع وجتساولمتمد رج دايو تام ايت نيج تل عيبا لاقيداذخا اءهلانكذ سنصل ة.جايررمتلا * 
 'دمرعنانركرلا نعكايددراوسإ ضمور وغلا مدامادنا تعيهانوككلاب_هرججح راونس داي يجيد ونسا ١ ب يم 5 9 لما 8 َ 0021 ٠
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 اذاو تنآتحرلوا تيمغااذارلش متلاب ع فدوردد [ فاك عع ندركدو ةبنزبتغتب لع نثداش م هقيخرد

 وردود ادركتسنب مادعا نحلة نزحلادكمرلاه رتل لاو بلصلاو د ادرج كلنكو تلقن فم
 لأم 2111111 ايغادع درعب ام هلمال اانهزؤعرعامل ابو 1 لو معنوي نرْس

 زهربز' [وأف عجب د درؤحو نديم زع اهودامو انكر اننيعؤ نازنيزحالا مدل ايوب بوجمرنع ر/ألع

 اهب ةكام ر ورع ىضدوإ بنزع مع ايدؤحرا تدركوفدد جمازع يملا مالا: ندركتمالمد تضج بم م ع
 2| ع أك "ضار صروسربضيدو ندرك ابناونتتساا شوك, معتم ع نحاول ضومظفل نعارحاوابا ف تك 5-5 ١0

 "ارغجراوك ءاه كومو عونلاب معد شابكييسيو ايمىوروركت اهعاوركداب ناؤهساز دش وكي جب نزعت اس 0 هم

 دا 0 2

 لايينيبد ادري عيركسل و دايس وعلا, يحل مازعراي ركل وعم ةدون نيلي اتسم يع مرركو كد وكزح ن
 دشن اميثيزه ورب زان تكلابم ادر عرقا بلغوا ريل اكاد تشع[ نبت عومتترعؤ د دعا زاك

 دنبمزومفلادفلاب مزيع ونسوا :هضاعتقانو هاجؤنم ميل علجفدماةركمانغانعس كك نجناتقب مزرع قل مد
 و انكالعتمزتعان هركرشت م ازقعا نما, ةيبركمدل بزعم ثري لد عرار ح يرجون داني ل دو كأن عع ندرك لنا
 عرب ننكرلاس نالكز دان مز وعامدوشاْمازعو كيلع ضانعب كيلعنسعو ناذرءار هداجربددعمب ثصرع

 لا مح ت هع ساد ميط وكس اب هعينم نعد ءامسعمشعا [ تاك ع ضنا برك دلقو نكن ركض ري خغب .
 نالفل ا ندركب كو لان يفيبرحئكصو كنجنايمدد نطاردد عملو محم لابو طبال إن مهنالرالااذه 2:

 تدرك وسو 0 0 هدكزايووذاتشركن

 ةلوولا -> 2 ا

 ا

 نع مراعوصل اهي اصمم
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 م
 اع

 : لو ةدابلملا لف عارلان ايو ءاثل متم مانعالاو دش ان صوور واو مانع تقييد يامن



 ٍ م01
 انظم رز [ كأن عع ندركتس مجس ف هل !'ون انتفع ياو لش مهم وجة جيو رضا اهفلاب متاهضلساندردا'

 م أ ءاطلارصف هوك الكرتكلاب ص عب 2لت ا ل
 طضو كاع اي ورش ةزمعل ا ءايحرعامجملسائلارويط انش الايد ككل يللا يطعم تلا
 مرط مئعدا وفل :زيوو حبك يدلؤو يسوم ايزيداذاسوتلا كر زتالسعل نطو اكسل
 ل :اذانهراط كيا تمرط ورم انس تورط ل افي ن الن دى دوبك مضل رسال مطسربا ملا ع ا
 ارتعاب ماها لش ئلطمدربد وس مسرط مايرسحوا مرطباشو ظعتو قنا ري توا زعا محرطأ م | مداط يعم

 للا اوطويس اول م كا تعمل نرش يارب انوداعزاز لي مسطرنمتحوم تائندن يك

 مهلا منكو دروحوفلاب ماعط متاردئمسطت اوذلامص تاور عيعناباوّصلا وسام حلعتعجنإَو
 ها هس.رماعاصوا 0 اصرلا ا جاك ث يرجي اؤ دوق ددؤح

 0 نايعلا نعش ال 6ناكع دس طلاع دز مل وماما انطىاهّنشاو هزه

 ٌولَيطةعيضتلمجلان ب شدؤحع ايريتطركا هلم همطل تل انورق نيل دل عطول نمد عم دكالة دا
 حم اهل ماعطتسا ٌصيأ دب برلاوركَل اررعطلارح نالت لاعي ركل اهليطلاخينجوزيطلانميؤع الفل امي بكر

 00 .يلعاوتض انتطتسااذلوا :زيجات ماد اعطت ادا يبا ين ابن ارسل اودنيَملَيو
 قربا سمها لاقي هدوم تركي ةضاوسو مانا هنن لرد اذ الا مط اياد دويعتضيد

 مدع ماكو راع عط وزر يضلاب دلكاادبدش ملل كب وط لج دلفاجنيعلا
 يب تاني عليو مىعطد زجل ايلاف هدنهد ماعطر ايسر كلاب ماعطم موفد نيطعامهكحي ةراردك زيعطم
 ماا مال نقيب تكلا مطل نرد رح تلم دما ومو نقلا

 ثيرمأف وامن 0 نائل يييدالو ماحب )ثم ءاوس نم ,رملا وكر دصاو رم نط نأ :نأمد دو روس

 -رطاو اف ةرطا] ثياب تع مبدا نفط ارب م 1 اجلا .اجيبجررم متل! يلعُتتا
 لاب ازمات هيكل مط مويلط )يف هدايو يل احلا عبض اب مازلط رك حس ال ]بلل

 0 ماطانساي 0 كو لوومنديرمةناطتاطونلكفوف
 مهل امو اهنمط جالك نزدكب طم جحر 6 كأن مَع نريودد نتفد مز مزميط رم نوما وزف تحرم خاشمرب هم
 مي بلك انلاوسوؤلخل مان طمس طوي ثك الل ادلب نال عابد ركل طا
 را لنا اعاتبك اطلب كج ال ىلع بؤ رد نو منرؤمو ا
 لطم رمعاط ىبرت مان ةلبن أمهم سانلا اخ مزعل اا دكا امور تهركاذا انطلا ثمل اقيورمجولانونسم
 وطار عانت لطم ا ماظ ءاظل لصف داط] يل بج هإ ىزجب

 مظْرَعَفش رلا نعرتسازملذملا فو طظامف هاب|مبش ارم انو صخفولو دل نيش, نملظنلو ميلف وعضو يلا
 00 ماظتيع شلش هدركو دازمى ل ضظتو انزل نول: ارم اودراد ماللادكب لطم يلظ مال
 ءالفل اهم ءاطب امل لزيد نسم منت ائل نمل هنالؤ و ندركلاذحاو تديتكمسمو القا مالظنان دركتبض
 011111111 ءاطلاذ راطلا غري نسم نمو لطضالو قبض اعبمج
 الاركان مناكير كسو الاي .تال جس نزخل مالل مجول نفالض كيان تل لطةمرايبجوتف
 لات شادن بس لوكان الل يلم اذ عاود دبي انردو فعيركلا ليو ءاوائيوسودئوّصا امورلظا

 كلئلاذوريورلاو صب تلاوات لت ذل ءالضد بديلا بألا ابهظن دا تقل لام كدانو

 منان ,ءاظم: الا ايتدعاو 3 نوكسلابلظ سام الرسن يرعإ م دلال عيلا نيل هاا شل لايزم

 0 ورجل تلا جريد بدربدالج سقساذلالظبطو نر نل اي كيل هلظ دوش درز حر رش
 داو كاب اا عوتش ار ظيلانالذو كن م طع وخ لك! زيولظمزمراو دحلان داجا ذا داولا
 00 ند رقع هزامردمابع_ربعلا ضف ىاكياجإ اتا ونااد خسرنا عادا



00 

 ممر عخاوا

00 

 شوكو ص عددو ترجو 0 اًبعّسل الكاب نالف لاه ندب ,روحر اهبكنوت اشرد مربصنسكم درس نيمزد

 7 كأن معن دنكر نيزازنو ملص سادّرمو ماب ل عزسعاذا كسب سغلا اند رجلا اوصال ان نعم
 ”نالص مرا شدككلابز الص قلخ كك اونينذالالصم لظلا لانو ب ندد مرنم تخ ءالحر
 موطصرُيو ةرئاز ميراوتسارش مرؤطص ن دانس اعرب .مايكصا نريكربنبزا مالطصإ شمت, ها ملص ج
 لاضوانيانند ندر هرب ممَهْلص مديعلاب مةالصننحرسمئلاب مذالمرمار تيؤمثورطصراوتسا بسير ككي
 أهل نلعج ول ةنوراقلا تمسأد ؟نمأ ن عام هدسول ةزوراعلا تمم هدددافطنبرسكلاب ماد ةئازمم

 قييازكو ندشكو ندرككم انما ند وش ان معتسيلسجو ا ةمارج جوصنم تغنت 1 قا عك يضع ممادامص
 ديال وحرك املا عم ةاصحتس ل اقيوجب يا ارضها اق ذاسلادزح اضاربك
 ةيهادلل لاقي و ةيمارو هتف هممت وكل اجاوناصيو امام مار امبالا لع مسالا وذو اهل مسج م ةاصخ
 تازوهساناليلخلا]عرجر ءارمعالا هتبامهشوعملا نه لبجللة نإ معريتلا يمال ود ىديز كل ماظن ماجيك
 مدوامج ضر اصعلاب يمل اقمو عهخبا مالا منال عئلسة تسخمالو ل انفك الو تنص ث وصرف عمال

 انطانحافنا هدإبرةئههفال افي ادج هدو كيو هداك ىر اكرب تيءزع ص دوسان تفرح إى!( يل اكد صاف“
| 5 / 

 لائشالان معين« معلانال مسالا نم وتنال: مام اما اتصل لسا رطودو (نعأن مغ كله كا ءادص

 ام وطعيدنيئالإتتاعبؤملا رب طفل متي انه درب مرمهجالا,ةنايد ميلا هيب طع منير عزمرانكلا درب ناومو

 دين مازركلاب مد دنع قرب يكتم لع عض بنا جظحا معضد م بويل مبا وه" هزضلانعواعبجج
 ارشح لاول اويصو «ىميجفوم لاي بلو مصل حربا مهجىدر مان تلا نييبدد قيم زرار دريم
 د ل اكو ديسك يشن ميثم مانو ددركت ابرك ارب همني اصمصم اصصو جمان تشيردنيمز فلاب نالمص

 ني, كررمصل انيالم قيل ايل صفملا ميلر اصإاذا امان ناآنجر نه او نائتساز دبا ىورب ياذا تفسر دكو

 يعز مسرعمزدأل ايدو جوانصا تنيتقفعب | رص وسن زريإب نادك شرد هم صجع]عر نوربوزف نادندد

 "دي هدهد وص هدا مرعئيالٌ لاو ىؤحرب ْس ميا مص لازم ذي ءآعل لافي هى كيذا قرر شعل اخ
 ماسه اقيداكوب ند انسي او لش ءايصّتشادهزر .و غرتزةس يكسو نايا اًيييكو ةموصعرحاو ليز ه حالم
 0 3 ,لفيرنمو ندي يوباطو داب ن داسيا وراميلا ماصل اتي نانسي سارزود نيمو تالتع الما كريزملا

 مانعرف هدا ماكو ماعط نع سلك د عودا اةانمج دل درسا بع نبال انس وصلا
 صو وص و

 ملام ايض دانّعل لل صه. فتومتفاصمو ل ززتلا ماصموب ضبا مايصو يا ص)يخو ٌصيان اموص)طعر ريرثتلاب

 ةريازريلا وز فلاومو تضل نمو بلا, يضل وتيبزصم نمو ءاث نع كوبا مخي ضنمرينس ةمْسص تلختنعبربش
 كلنعاوامزيرالاحانقن نيبكملادحا جاجوعاو جرلاعن اجت اغالأل عناد ةتاكوغر و كبتصمب مب
 211011 منع يعز هوم ضإ :ىيطو ناهةركجاضنم فك كو ةيبزكوجا
 ملا مافن "نام مج غينم نادرصم أك مازن تاو تانج اهسان اكاذا كو خًماو ةفص نال
 .ال (ضالان اخس انضم امس ديَجنحُم رعش دود لومك شل اف هزحا هر وفو نم نا اذهجرككلاب مازهجمحو
 نانزرع وس وثلاب نحب ةزالإءاظع وذا: ةعجز ماع وز هاذه نولومي ايل هام ناكاذا حا اوِدَرْس مساع اوفتو اذا
 يتيم دحاوا ةوننؤاناهناعل اقيدتخوس نيف زم ةيبد نيهوزتلا ير ركل مضرب نزلات دن دب

00 

 اهديرك نس هر ص باذلع ةوجؤرنسو ميا ُصرْرعلا ارش مك موجرنزفى وربدش مث «لعمرضند نريسازورو

 لاظبالاجرضو ككم اغير زمريش دع 7 لاس نالكريس لونا مرضت انرض تغنت ب منووتخ ان وربوزن ناز ردد
 انزجز دوا هاف مضريشو ندزكغيضرتضاناوهيبزكمضلاب ماذضان ضعت نيزك مص ناريطو زن دوم ىربُس
 7 اك مات لّبساءاعولشلادلعتسطضاو مونلا اسوا مضن اوميل ةلاطب نرش هارد مانغا زج
 . ماقتل كلاب ماض تاماجماوا عيان ان اّبسي رز لاو: ب ئالاو تكرم ةماضاب نلف :اج امي درا وج دعب
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 متاهد شوكو زد ميادلناجب بوشمن ارش تاَيفّوش هننملانبن اهل مان مهد شم عيش وركلاوزنفلاب
 كزناد نريد اكسو ايددز ب اذحأ وش ب جيوو د هزعب ةانضغم نز ميس مقرُس ككل ازل عض ناريس ةرئاز

 متزن كتبا رانش وكر راشد وش مددوججواكسكدنب اي فيش الار تلم 0ك رع ندادل ام
 فلاب هرغيؤتتشو قير كا ةرششو اه در اللا ميفس ا ميوازتتقان تشرع نبا ثيدحؤر ندداكشو دص نشكر اب
 علل ماش بؤعزيجمهنا ادد مدرمزإهوركن مكب نم ؤر شم نم تغيوشلا (نآ مع نجوي فك رو فوكمان
 00 موس ل جر النيإا شوب ساوددانناوجولظيشتس وم ظيشسذ ادد تنعب ميس هرإبهرإي دعب
 ءادتبأ ءاطعلان اكاذ ذلك ماكش ] مضت عع نداجسادإت 7 اداب دا كش و ناناردرياسا ارو

 نكت ورجا هوطعا ول وكش ل انضرجحا لس يلعمت [قصرنا ثريا و يزعل د نكش نمل اطيل ادلب لكن مو
 لاول نر كش ودنيا يكسو د لثمن فنان اكاد ةهكشلا يب دش الفوج اكش نإ و توك ليم هكس ماكل
 ليوساوعلا د ماني شوم ماثيبرشنلا وغلب مشب جدرممزرثكلاب شير دب كتبا م كشكش وتسرع
 لاق متاع كك م يشن نوب ”مشس غل مس لعفلا ىزوو جلل نيصنيالومو ول رعلازدقملا تيب
 :نانملين ونرش ماشا نديسإبوب ماننا نزولا اههانحم كرولا ماشم نب يما وون اضأ ضوع نيبعوبا
 ديزدورتبرام هال هيرلا تماشو حنعامرظن هلانالف مان يبون يعل دي نحف زعل نرمؤتذلا ماو نمزلع ام
 الجم تغ مئازيبى دب كيف مانزع) نايم ناسارءلواضيل لا مكب هرشوك مانغا, اثم براثن مآ نم
 نكولو رب منا لاول ايدل يللا 6 نغنكرب تسارهرج تجد نقتطدزفيسارمس خب مامن ,انئل هد متنالاومت نأ
 الذ ؟رحلا مدد زل تاومو ةرّككلاوإةيَسلإءت نا وم نرحل ماما فرب الون مسموم اذافازكميِلعَتيعل اهو كي نولوأن نم
 لانس الجل س نكات اكوا نكانم ماشسالاّولا نرحل انهض نكح انتشال نشل دكر يبي ماو عمال
 تيدا كل مانال اذكرجتناغلا تّرتعاولذزجرلا نهتيبلاورهنل/دانّسٍن الا مدبرملا موسم قركل ندا
 مهم اثي تنم موه عفت عا هت اكلا ناز انصتللذ هزاع تم ركام عيت نال ماكل يداصلو
 تتشراخيم شرا افلا ك دراجى ادنم تعن مهشونناهنصب عمت نرش لال اورط زينا دوعوم موهشمء كرف امل
 رهانو اول هذالوءاشيدلامو كتان عبو شياوو جشم اخ هيشسا مويشصويشم ج ماس لاخةماشم لونع ماه
 رمشما مس رعوبا ءاورداببضمواه دوسوا اهراضحر انهوثيضاخلاتانب لاي ناهايسرملاب موشوآضيبالو ءاد و
 ماب نيسركناورورسو دارضالا نموموريخمم نريشكربو ندرك مانندد مي جم انس ردد رثيأنودددرجب وسو
 دك ىزجرد نرداددمايخإريلا اروظنمراص للا مانضاورلخد هل ملا همشخو ةحأ ف مغ نازجو قرن د نارا,
 ]وة ِجَوَصدبع رمد عصر اصل اضفت درمان ا عنومود مان امش جيش نيمذنا دكر ايو ىؤح
 ِق رم ماندل تملا ةئيلاوماو مصايد مان يكستلاب مصنف ايدو دقستقانهتضعمجباد اهكيتخو ءانلانوكسي ص
 مان يصار: ذو دي كمايص منح | يح هلّيص فيو لكس مصعضلا اي يبادر ماةرةضقلزلا ءارتلا
 مو وا يصماناذ نه صا لافي هر ندشدرزد نرش كنردزد اريحا دل اندكر ايت ةرذباهّيذا هز اع قنع
 ايان ركودل اد إإ كب نان وّص تدر مهرب نقفوك مان مالطا مدان يداصم م أ تعفو[ ص بصتنم
 مظيرادلاورشاب د وسرسدد ؟ورايبركلاب مادص يتلا هنع لج كلا ذعب او نال: موَصلاد درسا يردد
 مرتلاميالاو ةعطمى اد نالكت هع لاقي تدرك لتضان عونك مغنددبدب ةبيزعم وتب هر سايلاومو
 اطر اذا)جسلا ءرصا لافي نرش نيدوددو نرش ضد نيبربتدد مارسان ا انزحتحر دن يوبو متملاب
 !عزحود ن ديرب هار »وك ندرك دأب هراي عيت عطا دل مرار يل صمد فرش ديرب مكضن داوضاان ديرب
 الوم اكل كلاب مورص جمداصا مارا عيب عمج» درى اهناجركلاب موصريش ب :ريرب نسم ز شبة صم فان
 ب تمد راهوو كلا لعبا ةسم مؤاند دارا جوا عسب ناك دووم
 اصدر اننجرسا ايروصم د ةسسد بر جو اهمانذ أى انو دوس ليسو دركي درأب دريس اظن امؤلب مضلاب ماو

 اهل اود طرب ود ادضإل انيومر مص داب مبربم | مهنعب عين د صمرماوع راج ريدر مدانصلبجت ناب 5 ١
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 تفيد اذاكلإب كاراجلا لما ابو نواد نرركمالتسا تمي اي براز تنس ن دوس مالتساةحا سمر اس لان لان
 نارو جفلاب يمس لاس طخ ري لوعد لاو نيتك 0 |

 فل ماسر مازسكلا ماس خلا جال سامو عمجلاونأود
 ندابرهزو جوايم مومس تيامغلاباه رهو غادوسوفل ب "مس نشكر يوكو اها س] شك نوك لسم جم البق ما
 ا ا رمق ا 0 امين 5 0 طرود

 مون ك مدمناه درس مرنوكو اروسمامسو ناضالا ومس نذ وسرإو وساطابجلاّمس ضأن محن 5

 زهسلالهاسركرمربا ءاسراد هز زؤنانجو:ةءاعل اوما يكل نير صا نآس تصحو ل هعدلا تهسو بس | نيب كرو د اهدنا دم حالف هبل امل افيدعدول اهلا نم جي ؤياكوضلب مسي ملا دوره نبى اهجادوسرتلل آم
 [دورحلا:زبلاب نوككدفورانيلابئملا ةديسوبالاذ جؤاهس مومسموبوهؤ طلاب نموب مرنم ا كو كوب قفلاب موهسروعاراظيسو هرب كل مغلا,رمالا الد ةدن الخ دشن جوخ, ةاؤما لها ناثدوخو صا
 جارانعيضخح اما كمه جي عضوم مانو ايددوعل مصب جير اناشباد جمامساغرمذ ا جونرتفلابةءايسرانبلب نوكتدتر

 2 مجالس الجل اهبو ناكسذاددى اهي جالس

س جمساهس غيدوروم نركب ةيممر زكي نكرم مياَفلاب اهم
 1 اهزعزمزالا انس جرئسا نام وكلاب مان

 عئارمزالا جد طعس: امل ابو ناهوككرزب خي دنلب داك كبس تنب فوم: شي نونلامضو فلاب نسا |هطسدو
 اند متلاب مم وس ادرك هركةشزحذجب ىلع ت نال بقل ميتد شجد» وبا ينت زجر ن سماوب ْمَس مفتر اىاناخبرلا
 لاو وكوب سقت ازكي وس توضدت كلما ةاناوموس يرحل اؤودزحرب قيس ناشن موس بوت ناثذو دنبسوك
 طخالا_ل اةنيموم زك نمت هلو لعمل صب! ةمولاوريعرلا مول الحسا واجب ارروتسندركاهرو دكر يابريجره اذ

 اهيلعو تمس ناوال ولو دايماً اسل نمو اهتلسر اما ليحلاتسمَوسطود نيم ايزل سره نوكبو نيل عم
 ماس اولا انما يبلع علة يؤؤسمنيط نم ةراخج مكلف موف تنعي مولع ترزعا ا مولع تقوس نب ندرك راغد امج اكد

 مدرب موس رجا ماوس برعلاوباومو «مقيرص مانو مانا كيلع ماو, نموت ل مزود مانو ناكر دن ىامكد
 تماس اهيرس اكملامهابملاو موسلاو نومسيف قبر لزد اربوتسزوروا ن درب لعب ةماسا جٌوءاوس تخبر ئءأس ماس ان نصأ ف

 3 اوادا نكح 7 ريق ما 0 ,ةنح مس عب كنمسو ككانمو اتدودركرس اكتم مانساوساكمرسكام دا ماوس

 6 اوىورردناش 9تمالع روصقمأمس ّيرلا تم اسرنمورمدل ماسو فلكم !ماسوادوا مداد تل ير ىراوحنعب هأبا

 و زماخجوادكتيبلا م ع طلاب ناموس عرهمو جه اهسرتب نزرع: ًايهسو:[بايرتر مهوجرد مس

 ةريومو ىيراب معلب مامون عوق جب انا اذاالومجيجرلا سلا مهم ويكوغل ا, اقيم بيضيو فدؤحمتطلار موس طم
 رواج كلب او ماههسبدورنم تع موههصرحب رس ورايبو اموسغلاو عل داهمضورآهلا 2 _

 ما عتق ماهتسا عطا ام ماو تميضر تماس ايهاب تدزرعو ردها مزعتلا ايلا ماوسب تيرا ان

 هن اشو لا طع ما ىئاشإمب تيويودب عئاهمش ماشس نيل )ضف لمابوثيرةددرليفم م عداطت
 اف ضن ابمصاَسو ماس لما درلبلاركو لعةبنلار اضم ىلعل د ةدورزعتشإاؤ امام و مانسلانبالو بوسنم
 ةنميترظنل ايدو ةءاش م«ذاجوب الرا عصاب اشم نالف اي لاقي وزماش ن الذ دعت اقر ةمانم لك بج تس جوس أشم

 كهعانرشو دار نيكس امثم تدر هاب ناو تين ركل ا ارش اثي نأ 0 غرار نوح وحن ىو دزربل انرب ءانو :وميمو) ل وشَماحل اد هن ام موو 0 5 ل الهي اذا ماسومت مواشي مودع نان ما امد نمإي ضيتفناماثنا ماوشمو موخميجر نين لاقدب ماب مست ة ماو
 ء.انيليجيو ابوك مو دوك واد مل ابى هس عرب ربطت شدود ناءابسا عزى جورل اهرب رسزوغيب بوج
 0 ةباس اشم بان َماثن مانسدرهيس كو منضأن ععن واد انشد ممس 2 طلح مان ناب حرم

 اسنرب م شوكبز ن الا خدم خود( جمرالا يسن ءرصخإ عسب مكعب سو امضي عم نمدرّصع مانشب ور

 [ اسوم اتعب دع - ام مطاع باوصا الن خل اطيوأر عنج وع نيد دهشمم هش مدزو - ننرادو نروح
 ذبول شو ماعطلا #لايوريش نونا د : ماوس كل وحرس 1 2م ”2 سب اة ادا ا ال 0 ا ا

 رز
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 هم منك ١ اها

 ناو يراها لحود نين وجسم معشر او وبيكذا ترابعورنمتضن جافا
 "يو زفتز حان وح نيمزن م اصمشل اير م

 ن اهدوئلاب_عمس اول ويرش غلا موس تبن صد ستمنح هسز مدد ثوبا غ)خ( حدس
 ماتسوى ا يؤ طسإو نالافز اي ذ ارد هاشتساوحرد

 ركب افسإر ا: م نيل مل زاجل ع جطاساب لطب علي ةيطاكيواَصلابو مر شناو
 8 12 1 معس مدح إس اثلا ماطس علا ثلا ؤد
 تايركول د مكس داو مان ماق .غيتراوب مافسم ههارقساو ميسوم ناد مغر حو نزجإنم لكن يس ايرقش
 لجعل زطسن اس اهدريئت يدا در ماننييعضاس هدادزاوجنوج هوو دزاىكدو نر مانو ذو مانو درادرتبوك
 رع ان وه وكمان ن الس هرم مانوط سوبا درم مادو ليضينعضنلاب مل جماليم نسى درع ماني مالل سكب زل تيما
 يور ديرشحلاو لان بكنسَو اضعضر دورس مالشساند ا ا داوزييبر عب مس
 تنوزورك : بو ةيمومو سوة الكلاب سنام هرم مان انميبرتسلاب مت مالسكلنبزْملا سابو جملالس
 حلال يانالاميهرتك لصو مالمال ا اه انعم ب هني اكلَسلاطولضد او زر عوب هزه نمو مزلساو ندر مالسو

0 
 تسويملابرشاي )يسرد كن اوتساملا دلعي الس نانشكماو اهنازتسا بلا ضد متلابت ار يالستنحرد نابثلس
 :ةركشانبالاةلامئاماس لقى درع انو تسردو مال برلاولآنتن ماك هربزكر اعملى درت مانو منج يبن ايم
 هيلا اوال نعمل ةنلحىنيالكنيلخ ىنسالو نر هت ى نبال دن الحى باكو انكمازكن اك موج ى نسال
 ل ةنتمالبجرهذاواّصيا يدش دفان محي بهذا لائعيو اركناكا مل نم السوال افيو !نكوا نكن اكام كلي
 عقنب مويا ٌلومكن انزل :(ميايعل لالا ناضي ا مالا سوري الد دانوهر للا نام ىزرلزجرتضخللا
 |[ نومزغبإلة يان اضا اًمارءاهكبانساعّتاك دود ]يحن ومزقمزياب عش علا لوو لثمو م د صنيه داّصلا
 اموال اَعِب ندي اهرملشةءالست 520 انمنالف ماس اهب 6 تاك معنا ازياهدو ندس يعدد دك
 يدل تمرح ترد د ةدخا عار لاري سل امن دربسو هتدإء لس نيب ق شادن كد

 انلوزثد ن درو مالساو نمار دلو همر بط زمو ممل وهز عما ملسا افيد ن درب وكياكو مكس عيب مالسا يلع م

 ل



 مقر

 ل

 اذ

, 3 

5 

 م
 لاس ارحلامودو ضن عغ نيج مور ثوكلمْ اك ذل واول, او اذ ن درك توق, وتلا بو زلاطلا تزعل افب
 0 وو انمال مامالانمركاود نيت اني ةاتنخجسلتخن) يجود ويس هركذ

 ناطتويش لو نيدلاوبكس ذوي ناوضم يطع ناهز قيجتم ندر جل ذم الزم نيب نيبوزهف
 ركولا انزيمات يلوم ككو نكآس اهله ايل اتالزنك سس لالا ءلل|نوكتن ازوجيال# ل تخم جومانا فخ ازمه
 نززيكتلايعمج صهدابلا اذه نولّصحيال بال خدم وخيوازله نا للا وقير نجدالو كلذ ءابشماو نومَعجد رهام
 هرجولانرحوب هع ذذوجخالل اطضتسلال نيسنالاوعاطسا اذ ميرو فخ. رج ة ورك عخخو كفا رماانخا ف يصيالع ضو
 اتا لص لثملا هل اير يدابر دو عضوم مار تت جوض 20 !نالفب ثموزو انالذ تمدد لاو

 ا وسال ارنيزورم تس ناورابوسوزمرص مادة بنلا كك سايت معلعى اطر يلاةسلاد
 ”ايلاكلا نع 111111111111

 هل نالو وباع مرا ق اك اييبر ماهرب تأ هبائعلا تاو نمتضمزموهردتسود جواطر مضر حاد زن نادإزسكلابر يشر
 سر لابو جزنال كمَننال لاقي مك ت عع دوش د دد مير يزعم نه تحج ريا هرم ىن مان ةعلاب هدام مّصخ أف
 وا: طعانمإ لاب صفو نوزفد ناب دزي مايودوكودنامرفرجتمدزارجب كن اوساد دعب الف لنعرمتضرو ان الذ
 اراد ثبات نملاب تكوةلعلا نبورجوب الفل ةومصالا نعبر دنبب غرهجلا هن افرانينل نسمه سدق ل انهيزارد نعاسكنو
 ًو مارا عم او الهر ميديبس ىوضإر كلب موواثاز وقرا لاف ةجردلادعسا كيرلا ل مسارادلانمبحر ل انف نعاس

 مرثوسوم ايلا يه ركلاب مب نينادأب طربا ندري ضو ندوب مزيوادلج ندوب ميس زررب هاذا انا بدلجرلاب ميدل قي
 يعذاذا الج مدد حاس ركل ابرد منايا ىزيجر هرؤحتنعسو تذاوا' مواز ءازلإ )صف ميس مار نمل عنم

 لشم,لعءتعركاد هلال عمم اذو هضاب مود توكتام دل م وطاب ماجا فرد ال لكيط اذا اذ قفل الفل وأد
 ايمو زجر يسعي اهلاظيجربنامىانورج جام تكسو هيل جون كامل افي ثاني زلت عهد يح .ةماذأ
 عطتازا مكلوبلا مد ريلعاوجازتد ادكرع مولا مزار نجاذوتجحز ل اهيوهوننا مج ناو تس ناكمجذ
 ئلكلاهندورلوبديلعاوعطتدالى 1+ لعين ملا ذعب دع اومرزنالءلاوريلع تجار[ ىلا ب واع رمر او لو ولكلو
 لفي مةرلواذا,ئارب تسدد اهو ندركيجو ندكك نت م: جد كس عمك مذرتسا) كار عاجذ و عبجرياذا
 ش رنصأن مَع نتمكاخل ثلث 2 ىلكن جرضو ماردزالا عضومر مدر ندرزحررد ردنا م ميسم اندناتدو

 رفا ورافر وب من ئرالفر دير ماع ذل داوثجيناناايزهكنيدلاعذ ميل مد امعا الويب نعثؤملا عزل لنا لق
 عزئف ةعنم ماعزا [نأ عش نشاد نعي عز مالس ضيا ماعز موسنر مونما مي د يتهماضياءاعز مراغمهزلا
 الماقرطامبإ اههك ثيناكاذا موعر امو موعزةفان نتدابرب غورد متزن عازمنالف لؤف 2 اعيد لش انبداّتعا نارك راك

 مود افيفخان يحن حوال بطنلا غيتد ننكر يرد نرش نكن جلابة وعدد كشام دوو ول كب الاب طبخم
 زلات نا ملوح لزنام ساتعنبابلف ضمان ضن !ندرؤح د دش شو انزجودددرك ماعطزبرشنلاوريغلاب

 قياروجوز ماثرا نيطايشل سور ءاكاهعلطم !الص اذ جرت قراها م هتدالزن اذ متزن رمزا يتلا لهتتجال ا الا مال :

 معلب ماكر مول ا ماللارمضلاب موملزلاربرد نبال 5 ندروجهلدد ندركطازهاو ندرك ندر حيز ماندزنا :
 نزلا رمل و اهراوزحاناكاذأ موبازكذ نالنل انو مركرمرني تارا خ) عت )مرا كد غاندورتورايب
 ..ةدداكيمد عيبا مذالاد مالذالا عج اورارولادحاو ّميا لن تلظلا تلح نركب ىذلا َعياوهد جمالذاداه نب منان يو
 نب لكر ادرس انددامحدل فل ادنزورحوذاثلان دوكسومق لاو طلاب ل نريعلاومل ابو (ضأن عن ا لمزصولا

 اطمعازكو ّصنصو نَوديجاحذلا هلذو نم حرت ورةنيطان منخل زم شانيذارد كنز أمال اهبورمالا
 ,كزانارشلاب وكر ؟ناثدو سشمابولكر دك بس دردو ناثن كرز هز أذغ لب شيا ال أمومليزح
 نس يربو ندرك جس نةكرب دور مانيلذ ارت آلم هلم ءاطغتلز تؤم :ايزرألز اميعناتعن مذا منان وبل كسول
 «زبو لم قيبزعب يب بوجزد كرش ورامجر كلاب ماعز هاك فتراوئاراهلا مالزا لاي ْس ا جن دمارب بلو ىزيج 2

 اكواب ةزو نتنردد ندن نيب ءو 6[ عر عبلاوزعنلا تدل دن ديئعوربل اود يالغلا ماسذدن دوم
 .نولل“ 2 ل نا ا



 ا

 كك
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 نرويراور نات ند ,وبنكاس مادرإ مزال 550100 ندرك رد عضوم جتلايورككلاب جسوم
 لاقيو مرو مدن افجر موذرةنفجامنع | مغرونحزابانرخ نوريبسزا مدرع مهرب [ئيسد مدرم هززرسو ٍِس
 ناو ؟ طي( نصان عم نابرصم |.يفمضلاب مانا مهند مع زعالذأ نام نيمزريزعس "رار دان ءانيكلعمدرا

 05 نايمند رك هيدرز يجود تددوخ كرك در دلجربن وركدارد تماذا ىفزاه6 فارم مد زسرالالع مالا تباتلل لاند

 يلا ةالاومريدرب !ومزازع جلكا اذا ثبرحلاو د نيايعره نيب تطلخاذإلبالا تعزار لان: نادس اموروكتاو نان نإ وحن درو

 ىو نينحلانموخاوسورلا" لامر دكتداب ناهد كيبل بير ان اوان تفس هدد قيوم اريرضااذاالومججلجرلا مدد لاند
 اهتاشا عابسلا مرد ٌيادعلا مزراو اهرثو دنعتااذارت الا تمزر ال ايدو غب الو ديدنملب مي ةَر دالة لشملا
 ىكلإ جملا زر كو ضان ع ندرك كلا مند لامس دإ مذربم اهراتسودركا ابنائي هير طعم ريش كلذ ابميذد

 ككيسدتنيئاوناشن مسعر متمذا جريركلا مازر ىدش غم ماهذدا ندب اهراوشب عزت نازجو ماج هداوتشب
 لع ميلاني تشيب وري اندلا مخجل فسو :يجملانيثلاب ٌصياومو نازجودانبإةمهجدتشاب 'ننكب وجرب: نعبانم ياو
 نتيجوا سنان تسرب رش راو نيمزاب ىزسناثفرادل مسد ثيلهاجتش هان اور ندوضوراكه دكه اازكو انك

 00-2 معرسراه رع زبد زنا وتردمفل مليونا عض ركل موزون دي

 كا خسر ططخممت بدو ضرجرب نورا اعدو ندروإبكتو ندرب نايزفماضرا ]بلو اًمودربس الع لآ موسرلاو

 اع حت ناربن دن رعبزحو ماعط نهرب فوجد ديار نيّتسخم ؟ضلع كلوا مسد نيدو جر يهود صاف ععادداننا

- 

- 0 

 مك مئالث عنو اقرا هيثاو موعنمليلفىا دات هوك دنا يزجع شار اكمداهطجع ورب معو منمتتش مترا
 َمييلاو ةراجلاب نيب نالف ضو اضيرك 0
 موض نوادربض رالا ادهن داذا ءسفيسريعبلا متن ضرالا »ب مهارالا هدو عزللاقمزبازمداالا دولاب :آربلا

 ندْشن و ميئوزا ناوس؟ءراكردو ندافالكددماطنرا (زمأن معن ركمالكدد مط رربصعّةّيت رف ةناكضعحلا
 ناكبارضلاب ماعر شلل نال مطارلاو وكل ضلاب لري لجرلا طرت خارهنيز وجا درئتضلاب موطيرمأ يلع منا ان
 كومان ئلايوركبج وزع ىلاعمل شهوان دنم تفد موهر اس ؤعب تمعراو ةاثلا تمير( خلد وود لبس وك يدب

 بائملاو شبا ثددجمو مامي قصلا ا قضاعتدا را ايدول الاب مانعرم ههبوبعتجد كارلا تئعيدو
 نّرتس دول انلاختاقل ثلث رمد ند بضنع غرم ابن وركن عارم و قرلانبصف ميا ع هزيبعلاةنركدؤ اير ميمراورتلسا
 اخس لالءدرتب لاذ أقغإب نالف دل هيون نم ةرل ل عتللذ تلخل اهدوةعرتتشعب ولا لاول صج ام عصب عع

 مهر عسواة كاتم زيرالاؤ ده علوم ىاحزنددد وجني كنيغلا ضو مّصلا,غارهضلاو غلا عر هدفنا عضل ايدو
 هت راز نمو ىو نارك فد كك جز ندركت باكو رب اكو اهدنا عدو موتر ب اك ملوح (نصأن مغ ندرك هموقيشنب
 ياهنددرائزودةر | موي نندمر د عضوم بوضيو اهزي تايضددوسوونابد عئرتودنانضر تاب نيمز
 ناد اصياو جادا ميسرامفدارب موعيال ان ةهواذا ءانرلادةرلا متدلاير ةيانل !ةرلاتبن و ازاك هر برع

 هيزوإ كاز ماكرة م مغ ن دناشن هرم فق و تا شنب ذياب ملا با يص) تدون كولو نشف هد بلت
 ابر ةريجندركوكس رع :) مار ةدأاجوي هرطلا كير مرن رهربرباو هدوم تدر ماكر هرمادركك دار مكر نرما'دركو

 شام اكل نيو راكم ةزرقسلا برا ذو نددوحو قيولا كرم, تن هرئاو هدوم ت لرد ماكو "كو [ضأئ عع
 خلي تاب عاب بره دالك وشمر تود سالو لادارة تال كو
 هدير اب نسر وضلاب هروبها مرالو مرلاعز انوا كيي مضاد وقل اب مدل زال محدنم ول امو نددوح مادا, يضخ
 7 فوم دريسويو جوانب مر اديس وب ناوقساكلاية مر ءلمجدتا تقرب لا فد ايدو ةمرلاو مساس خمر مذ
 ميتدانو هظعلا دال اني ناوهسار مولان دلاعركلاب متر موو ماظعل وحج نملا كل ؤمدنم تغير ص
 بمذتما خم مزبامالوزتمتاكاذا ةاشلا لاقيبو ءانينا :امر ضو شكلا ماب انضرككب مرلاو طلامم“ : تو

 مانا ايكو ناتخردزاءؤؤلاب مامد نحب ةميجاهمل ن ديب انج مزن اوكس عل مولا مزاد عرج بجدول اهواظعنز عسكر
 مسفر ريا دركراوا مرن ةناد عن ديئبإ وزاد احتتب مهر مالا لهباول ناز نرعوكم رعب عضومو لاب
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 ا
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 متفوام رسكلاب ءامز ءاملا ليلا موج نالوا مذ كنس يددالخم اذكمانكض لا تكلاو الاةهريه وكي

 ود رجلا لها تعهحكل م امو أنريب دز م م زاركروممضس نوج ورحب مي داو وس باو هوركمدأ

 زيه كراون سوامومنم دحر ىارتم ذاه مشا لاند لفها هريهوكبر ندادراهيزدرمعدن امأ انسا كلاب, دام

 باكي تنذاو عيجبمب مذا انهي كرنامو طه اك اارراوس بكرم نرنابرهسو ؛الار لص ندوني قر سراوحو ن دس
 كر نراموز درو ااههمكو لازلا جمب :ةنممنءنقذخ ال اييدانب مط لو لبالإ: ءاجنعتبزحاتو تبعا مولا
 زءاوالبعةرعلاقف عانجرلاةةنيؤع_هنيامث يره فو امامذ لَن اناس م طعام مْ مَْمْدم ب هذال ايد ,ةمرحلا
 ناكرجال و وسؤجزظللا وماي ٍنامَصلال اصنرنع ن بيسي او ماك ريق ةليضو عضم ا مامؤ عانمرلاة منبع طعب
 ن0 ام اربجلا نتساةغا نال خجلا ومير بطال عا: نمالماكءتبذارذ نوكلزحزتعضرا ذيل وج ويعطيج الأس
 فلا دملج ددادج مومزم كل ميل صر اذن هزل ات بدكلا كرا مولل انين كتس وا متنتو يلع مبا هاما
 نع زعبي ذدوتسأد ورب ذأ متم لطم [ماذ نسل ءوتعالاشملاو عيبع ماذ مين بيعمدل ةذهؤيبو بلال
 5 وكوباناك ننكالهبزش تسوبوز شي وار املا لصف مومرمو مثدمر ( وبدونه ,ومو ٌرمخالا
 اوس نوما ماو ند وكّيبورنم تر ار مودات مناك عغ هرنكأ تسوي نارتوريجيربمذ انندنما همك ابنامر

 م نورث ثنكمارنهسااذا يتلا بشن !ءنايشلا ) ةرباندبارمددشيلار ىزجهر ماجبكرنبسوكم ؤر
 كرارو وبرباررفان ند ادرك ن ابر مانا هير هلا يور مر رجاولاصلا خريس ناو مارا( ضتب وعن دركراوتسا

 نعتبر لكركر دنخ ارتضكركيزجندركوإر مهدت دنب ثكلارب كدتشير رهئر درامازي اثار تحاجن 5
 /مداهلاتمو مويرمدعبم عيا من ءاثلاو :[نل ابرد ايي[ كا ندهن كش هر تحترق مانرا, جر ت>ر دز او
 ع 00 0 0 - اهب وتلك نال

 شبس مونلاملث مي عتفح يس مفلاب ثررض تغم غرار طم مافرإ بكا نربي بسس لع ارضا
 ماعرلاد مجرلا ةدحار ةجدل وشما مورو يجرون ضف مندور انكس جر دوثسدولا نجرب نسرب

 روت ناءادا مرا لعاواكيعالد ا ىرتاو جز اليو ذل دوب ةزحان دنفدروكربرك لشاب نزلكئ اكس ناو
 ٠ [جرر اصلا فلاير ترلوه تنازع ن اكباشيا مدد شم زار هشلا» يزناوجزال د ولوتين فرم اد
 عزي ع يرتؤو مداعممب ياك هبرشم )كلاب مملح سام بام ارروكتغغب هير وما: قيمجإخضدوي
 نائيشحن اماجر عضوم مبا كلاب ماجر مزمز ضان اذار موه نعنالخ مجارواهاومازيمل ةرادج ابار هجاَربو هزماوحزعزالا
 رتاج حان ادلب هةضول مالكم جل انيمو رانك اخزعب عبضلاداجو مصل ايم حروكقلا |.ملع زل وسارع عت
 "تجر عيرشو عير ثمل عابال معن اججزيو جلا هعب ناجل اهي زاعزو بهمن ل ثم حجات عيان
 تلكم تين اك 3 صيامضلاب ءآحلا ل يدقر اجر بزهاو مقتملود كاكرضل ابهر كيزجرم نيك انرمو ندوب

 كهزن ألو | ثور نيت وسر اهبرجلانم يجر اضج مضعب منو موعلا حاز وريلع ثجزرورتجر لاعب

 مناي امهريظنوةحرلان من اتش من ارسا امو هرني اش محرم مخل ابل هس يو موجلجي حر نا نمي
 نيا شارع نجلا الاد اجن الخل اتي اكد كولا قيرطرعاهف انغْس ملتح اذن بمسالا ركن وبجد دعب اهو
 اً رازكلاةليسلل اني دوزمِم عشب الى نل امال بلو |ضنجرلااوعداو !شااوعد التل اقره ىلا عربون نا
 مررانفلاب وحر, ل ثرككلا حر يدؤحوزشومىوناد د مكر كمان مضلاب حد ما جيم زعبأضيام روما
 طميزف تيا نخيل اوراؤحراورم غرم نينتضب رجحر ناك ممل ينعي ام ع ضب ععبض در سمءاهر بان أ دج دنمدرد

 الز كك مدس ءاير ةاشواوساوهورتيجرء رو ةٌيررخر لانيو نيل ورى ارت , لع تعتد ل اييزوجرلارم

 ازيردريلكزحا زان رحنتخا ناو ترنياجرك مز زا ميم ناداىز ساعي وتر هجر ءالكو ناسف درنجملاَع
 بيرج شايهمو اللعب سانلا ةاواوممختى اكرم اذيد متل خمور ئذ نايانننةركل نريد ضب ماقيزا
 يور دوندرواب خد هور تساّهحر دوب اهدعبصوءمانر ديس كنس تضلاب ماخير رنج رئسي| حزن بلطد
 نور قل ىابموغلا سرور لثم مور بو نهي اج جدد | توع ند اهنييمغل !يمادر هدزز اردسو كآن معراج

 ري
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 ب2 معامو ابك نل انش تشو ةليو بف دقو لطم مداد م21 ععروتسنتفر مزيدادم اكزيوكح

 حلا نال نم مررالاو معشر تل عل تمرد عيدي مدإ) +:نانند ناش هدوسو جميدرنم تش ءامرد ةإماث م ددابعكاتذ

 مدرر اهرضولطو ايعضاوز تبفهذا ذا اجاال بالا تمددادث وكرر امروشسز هاك ءاَمكد لم مددالاوز تبر | تيظظع

 كو مدد 2 درككلاب 0 رد قل يبوش اثم نيمح -ددى نعمات 46 ميدالاب مان «وكن زو غلاب ازدرتتسئان

 : زيغصب م دل ناب انحزب نس مم دز اجرب ريان راتف !ماضردا فاددو ارداعيجو ضل اولا كبد بع سر

 را مانيد كانيير باش ميافوزه درس مشلاب سد اهل ىارطملا اههسدو ندركن عور مدن نك مع نرش برجر برج

 ووفد سوك مَضَو (نمأن عضرسد» دوطم نان امور ثور سداد تعا جو دتكراوتساناوبأن: شوكي
0 

 مضلع نسال ةوقرل نكي ملاذا ن الن مدا امو وركب بوجود نام اعد ىزجي ندرك مائداانهراكود دننك
 ةااشم كيؤمداند هيد بسا غدا موج هغداعز فلم تدل اب ككماغد ا طداخئتن خخ نتفق د زقغلاب زو لبق

 ههرجدايسورمغلاب ناعم غدا زل ارشلا فو اعد ١ كلزكماقتداندزو ارد راف رج ندكب سان هدد ماكل ماعد

 باقل عومب ئمدلثم »ان دلي (نيو معان خخ تنير تكس ناد: هزه نيب ظنكش دما ةفاومي
  5دريرومد تعاجو نانمسد وخد م يهاد جوفؤركرلبد تك م اهيل دا ةناك حرم درك م نضل د هابسزحو هاييسور»

 نب دال سدا ووكر ان مأيحط و تالا يعزم ةدئاذ مبنيا, نك نان نان نيزك قلد جا دورك
 لن ان م وهدم منان حت ندركالط مدنازجودنلاب دوك لَو اح جرب كوداوركلاب أو ل ىدي ما فلاب هطد
 هدركالطنازجرذربس كبد مبدوزءوئدم دور قو ادلهغلإ م شوو نآس ذائاكادبب

 : اتجه ور تشيز زمان ةىدرب
 لن اود قيوكالكو اهنحادوسز | كبواطهار لانم اعاد تيبسكلابرم دزسورو يجيذاب منلاب ةمدونم تمعن مجد محا تو ”

 نش ناراو زج تدب بج نيب: د مدن اذ زيواهنشب مدان بك دل ع عوزرلا دورس دوشم» كن ماو
 رشاد دكلاب دو مات ى دلكلانايفوطمل 1 2 30الف اطل ترا

 4 نتن شان وزو ارد سوجو نشد ةيهقرمار ار نعم مود م اهلطلاه و نكا اتناعل : الا راما لاب نا مزاتل العوم ملا زو ندو ممول قم تود عيا مود تاكو زمان عم كتب موبد ماود مى د منن ددرباثدلثم انكم .

 ىو غلاب ماد دّيسنا ننكر سسزجردركت سم دوتغمال مناك :امتلاركه ملا تسود لانب د لد ندويرشيمه
 نرروارد نهد دركن ايزو نإزغعذ نو ,وسو قربج هركزبو نشا وز لب هرسوج ضيا فرات راو دكماود ةرخال ان

 ضيرالا 2ئيد لون وعممالاهركناو معي وع اذ د نمرالا دن مق دل هدو نةكرب دركواومرد نازجورومكن دمارب كير
 ثمر صدقت شمول ارو تّوصدودو دن ى ا عؤرتف ضال العوّصلااههمّزسئ كابو زماقدلا تّسشارنصو ؛أهتسلإؤ مدد
 ةداد مانيلا نوزع دما مادرزصح مان مشلاب ل نجلا يد اديجب و دجيوابلكلا مقدداالغ ماكس ىادشلا
 ريدر مدان دونىد اكررتصوسرمرادم قيساوخ ماو دوادد اكنتنحارنا كزردبممادذس ردا نبونج و يدب كنا '”دمرج
 نيوزارايسدرع رفد نالزامهمجزحاذا مل اتش احل نيب بني يبوس تحر دنا رمس باند دل نم موو د نسك
 2 يلام دزذانمولرجت هدا يزراوس مدل بحل مهمه دهرمالاممصدل ايد( تح حقي فش واب قر كور ج وقد
 دوس: مو دوسان خالكل لوتفت بررحلاو قرلاو وضحا ةَدْس سناوادوس هان اماه م كمل وف ن دش هايس مارد ان لس هدا
 نمانوميسادو خس زل ا ماو يهد هادالاو جلاب ديرما علال 6 دنب مارهداةيضارل | ىو رارمدريغصت ؛امهشد مدرع رانا :اهدرصن اخ خرم هد ةاشس متسع يام دود لمح أمون د'رهد ةاطز لب درا دامجرتخ ةزكل ىرلا

 -- توما تساوحانب فرت ىوخ مز در ومد لحد 0 رهف ضرار ماقنلا نصماثنأو فرايز ١ تساهم ثعو دن د زكواب دري ارنا ىاهرسورنمت ًادواناردارب ادوار ع ل هزلا ن ]تراني ورع

 قينريراب سوبب مش ةيدرلع ناك برخأؤ د جمبو دعدون رف رتسوبب نادر كلا مهي ى هدر وحل انبي وعلب
 نوركسعتتلاب ماذ ل ازل لصف هدزنادابن يمر هيديزمرا جموابد دعبلا مادو ةيوجد ةااقمأ ملام
 ميذ اص عع ديهوك ّمئريلع هتك لاك مذتمذأ لاعبو مفذمود ساذوردأ ل انيالو زن امه عع

0 



' 

 و

 ردح
 1 تدل
> 

0 

 لصالاؤ ريال تدوملاو عملا نب 2 اهزاوامضلاب مراسى درع مانو يكسو اضيا زونيز فاتوران نيكد وشن تعاج_ شخ نيخن م اركلاب وللا ميش زب تسودنع [نآح ع شرعه دّصم يزل محببت لعاب ليي يادي احلم امواله اج اأن دونم ناكواثخ دخل يوي يسيح سإؤب ناوعاش مدار نري زيوزاوجردي موزة شد ءور جو ازخل نه تنلرو اكد دانرمزز خدني[ يب انجب انقفدنل ان ءارودداركود«زاغاد لم مديشكرد عيد ودلاو دابا يزخوببوتشسا ونا تار قالو اهلك نإ زبون رادو عت همز يجب نضل قيدن ديو درراهودشك تير دكر نوم اح ٌيكلإرمازحو ورم مانوزيدام مزحامني دهر حوران بن يمازح ازور مزنح نزأ سوو تسويز رك جرد كريب
 لوو ن من اكأّنال نومك شو مافخات زج زف رتبوذاشوهر غلاب لاضيإل و رتكلاب يخل, مدخن |:الذ تمصاخ تل يصخ مهالاو ما نيركاكب ماصحصاخ عيا هل م يجخ موصخو نايصخ نو عبيد نب نمد ا نمد
 متملعف هتملاعزوتر جلا نمزاكب ايزوا سزلج ان هورحزمنمرحدنيعنك ماذا م شلال ةررسل عفن انرئل قف تلعاذ
 تان عس بثحو تيمرو تببو ترجو لثملئعملان من اكاماما لح ا ترحل جال نعل اب ع نري ةزحافو مضلع
 زثلك يلورفؤح !ض دو أخو هونصر ارنوضزفرتيمار ل اومن لالا هزم امئان واولا تاوذةلاكلاىلا ةريتلل 5 عيمج

 هدر ءاجو لاوجانوكوتلاب معخة وصح مد مجخزكانلا جبال افي كبد زقنبالئ دم زمو مابا ةكيؤتنند ةماءاص لإ لقم نومة يدمرب ن وماي هو هزهزم امانمثبلخب مدع ونضتسا مكن ال هتعزتنمتعذ ان اهيا اذه ن وكب
 ليطسربرشنلاو نمضي حم تاو عندرؤح ناهورمط مصخ ة يتحمل اذإء فج مهني تلاد ذعبم معاخت .ةداشالايلع دتتطامنيملا ماصكحإم اجو تج |: شلكم خو مولا يوان كاع ولاممخف عاش خمور اق كآزحو
 هند زمر تلهب ودا ةيار شارات ادعم م[برشنل وغاب قحكتكي تح اند كنس كد ءاجر ا عرايس درج لانس مضح ىزم ظحمدوذأ
 يامن اشلاب مهم ماذانمد ماضل موكلي مزممأنانذ ةرداسال هذ تبل ايمن مانغا دال نوهت لكل ذافاوحز حلا انؤهنا كلو مان فز:راشح عود اطخحدش ايو غازي جهد باذايب تربع ساني 9 مرنخح» ركع نخ مقحم ةزما يبين دادشوك ركع دانع ةئابشلا معو تاددبو لبن وح
 00 ا اهرحاو اطاكب هطخمنمونالا طاح ا ورض درقنأ مممةباذ لكربو هراقسز ازكرسومونوفيي مطنح ننس ميذمتز طم جاتاودايمو سب ذطل نم حر قمارلا مذ لصوملاب موسم انا نمو انثال مين لاب ميم مافا نمو مر انتحل جاجا هريزجلاب مهم ماذا نصنمل نك جحا او

 ران لو درمان هليخدإا د مدبب ابخدرركاءزجر وعيت بلش تخت ةمولنع نان عكاش عش

 .ٍ ا 4 5
 مهزخح (ةولزح جزا نبض وعر جيرمان هدركاد دورس انهحيكتس رمزي 50 امطازح يب

 اًنصكدو نارا مالحا ن دركتسو وم انوه ار اخد نو رتكلابر نحر خيرتكل اي ةطخ هوكى دن هل إب لخير اضناذ
 نضوج نلاو لما ؤوراش مانا [ كأن ع ماض ةنعيتشسوكن دش دك هدنكت وك جو ماجن ارد ملح
 ّضلايرم اجرح الذل زمن موتو لش ماذا مضصأن ععضاخف هاهن درك ابر يورو ب عزشا رخمركداذالبجرلا

 ”ةيراوهو ضخل ثمزم سس زب مب ناتخمالا دن ةضلابو ضلابساثلا ناين مومل نيدو هاجت انور دوركاح
 وكم نايم اج خريرخ يا ءآحلابو م نم عونوا نون اكلجرلا
 دازكم ةمعرلا اهل عرزلانمتتال الش نيؤمل الش ثبرحلائورو هزائ فاك مماخ ىورعمان فلاب ماطخج فج يدم
 مسموع ؛ونلخ اب حين 6مِجت امج ناريعز تنجب وم بءلادنعو رك اب مايح لش محم ريج اذكه رد

 ىل ربو نديسزب ميو حووكمان رك كم ضرظنل نئادحاوال تن دوتكلاب مرر نفج يه دصناعب يو ندوب
 اهلاكواةقانل ا لهغلا مرتو ورغكلعش نزوبىبلا 'انارهارَ لال الف قشادرب ىإ ميج كأن مغ ندرك
 مجد احد ننحويس تنعم 2 درتعت دوا طباحلان صار ايرد 2 صباحا: ةوريلعكت كارشالامءادتو

 نان ليدت نانرد مرد ىدم انقلاب محد ميز نوكعدنكورتفعب نان عيل ينك نأ يحد ما



 م
 بوز درد كل جابؤيتلا حو نو مغامحتر امو ارم رماح نارام ؛الا حد نصا عع ننس دل أمل

 نرش موور اكد دما إب دن ماجا دننك كب ناردر كى رظكلاب عندبلا نق ضراعلا ةداحح اود سيارات حو
 رش خضرامبو هدز بد ذاوشل ان دومو مومخومف هللاءي> ال انني سداد سو ةقر ناحاذا صيامجلا مجاور أل ام
 انكر اء يحن دن هركوايسو ننش عوكب ابو ندركم زكا !"عوجتاذ ترانصلزطرالاتتحاو لجل اح سل اجو مدرع
 دياهركبو ندردا لم مركب اب ماويسا هرنركروتسو ل امد مركب اةيبجانيكددنر اني وف وحو درا اهركرد_كنارانو
 متلادجتت تذيع امتحر قل ادج ةوساوإ سارّحورهر امل خزملا متحد نالطلادساههكتم ها زيزما مك لاقي ندرك ايس تنكب ابانىودد هررسووم نرماربو هروح درواربر يوارضلطم نر ندادرهتممهن رركو اوحو
 اقل لينا تشاوحا انيكد قدم انيكررفلان وكي نانولةنمكلا ةنوممالا_ل قرا يب حاتسبكو نينا هايس تحب زككم
 مان موهتنملعةههجبسا خيرك ناب رم: جك ة محدش, خ وس جرو فاكاو زكا ف ازيمح اكل داوحر
 هلانل ابدا لكىالب الا طاحت تسملاذ ا اني ل ملا مارك دور احئادح اونا ع مدرمزب الدفع ؛انجدو ددىسا
 هرقت كلاب ماسرتبلائىإءتمماج ماه لش ماّدحان ب مةلاد خلاب مدنا لابد عيان امسددو مالم ةحالو رغم
 هلبرشلإ نيدت ضوعنانهلاو ضيفتلاَص بعل اح اَماو هضهو ةنام ذل يجذب از هئجوم اسم يرحل
 هلع متي ناز ءاشاونيشارولاو الل وّرخزاس د ىراؤلاو حاوملاونخزماوطالاث اود بعلازنج ودور وبك يغب ايح
 ما اما [ايعبحورماح حاولا طش نجاودلا اهنا زماعلادنعو ثينبانلل رن زءرساو نال ض[ملاو فال ركَرلا
 لآ مايلاوءنم ربل ماحلاداسكل دنع جول مقل مايل اماو متم انا بامركجرششلاب ماجد حاولنماحاولةامدد
 . ةلاويجتاذ فمر ححالج اه هر احل انقزباكدوتزب ثيردلاؤ د ةفركت سو فش ٍتوغلاب ماحت وباع
 ناردزا ناكضه و اهروسمكلاو يركن اَُسَِماحلبا هزايزدامالجرلا ّماح كلو ودَماعلاوةاحلانعبكل اب رمصاخلا

 هنمتغداضيا مدخاو مّرخجر يزد بساو اي واكهدزحربذ كيس مخ قاسزا الجو اجي ل ككج ترف هل كتم ده

 منح
 مىوح
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 2 عجرسم نرش هادف د حبس يطل : طوسرعب اوضانر ل لا فان دشن لّكدرتسإرب مان:

 د نانا تاوذنمنا لكر ةاشلا تمس اوزماحو مارح انس رحت اش جاطنل او: ءاتحلادقونلاز عضل اكسو مف

 ديصوب مزح نايرحة بج كلاب عجز ف ال هتدا نير طومكلض الهند مارحم لهل علا تدارااذا نإ لكل اور لا !
 دوهرباقب مدش رجو مهربضعب رش ىاءتمرحاو رض اذا رككلابلجرلا هو حان علك ما | عزيجذ ابكت درك
 ونا إي رح | رح اكءدامة ربح رام اوهرمأبعنبا 5 مو اون الل هكر لوفد تمحو ةخل ةولصلا تورح
 ةليالاتعرلاهزش نرينبادركراب ن اننا ركيدكبرب م جرحر يجد تر نايردرتش ند اماركيدئبربو ندرك

 ةروامافور اكدجوم اك! رايشمم اوردنممدو مآ معب هنزل اوسناو ف زاؤتنلا مزح تليرتحاذ

 نارجهنلمو زغاكو مرنم هني رغعلار رمز حق وبدر نايم نح مازحا ض شنغن مزاج مازح مج جع تش وحراك
 نواب برين ريبطلا مازحا ذو !جاشملاؤو هراومطدنب تس دوروتس كبتركلاب مازح درع مان مازحنباهيسا مانو
 ميلون :الانهالخومو مزحارسزف نمل انهي بس ]كر مار د هاكتهجو ناك عبرملاةرصّصفل اكن يكتب مزح رح

 دافع ع دانسانابد مهازتمحل ايد طيرب مسح مبا مانو لم مهزنج دوب يسن عضوم كنيس ننام
 هئاف موّصلاب كيلعزحا ترجف و مرلا عطقنيلرانثاب هرثوكارمل هوؤمحا مت هوعطتالاطغ قداس هلا ثلا و
 صب ايذاموصللو ةدباتسول موس ماياة نبا دل ايل عبس ميل وموازغ سدر ومع رسال ةهؤمو قرعلل لري

 مانكل ابر ويجوضوم نيتهم مخ ريشي هرتبو ناريري تمت مضلاب ماسح اناا نعمل خم اتالم ويلا ابل لاقي
 ايار عممالا] 6 عب بضغلاو ءايطعسالاومو ريثملا مهلاو [ كأن عخابوبكدوروا غنج مسح بوأيرداعصز
 جو قشار موشفعب, هسا تمثح ماشضح|. نعجن نلف تميم كاذ ل ايو: حسلالا حبال ضخل اذهب وم

 بص 3 انكوور ناركاجلجرل مح فعِم كح متل جدد ذعر نم تممسحاو تتح ال اتنن درو ٠١

 يكبر عرصجردكلادوعل اسفر تأ ن عش وبحدلاع معح نط جواباوزلا تمثحلاتبو ناركبد بدنك
 نحملا د ابو ضحلمرلا م ضح دركراوسا ناكرب هزدسؤم ردح كك كل ينجو وحشلنت سؤ درتوروكلا روع
 لاسم لح طحلا فدخل اص طخ ظ خو مطخخ انرطحل افي كان عهنتسك طح ,نالكؤ ب)عالانعل اخو
 قسزرش لاس نالكنلاب ط حرير ارتسكش بسا طحت لسلاح بريمو رس ما طح ةبانصال اقم
 ردك مترونسرب كنا راوخر ابيب رايحل جد خدود وده انمطْحْلاسادو داو تكتب نش | بطح ناك
 ”ر*عووص يلد كاد جرب راوجد ملط لك خما:ال لكزس جيل بالا رم ةركحلل ل اور حلا :امرلاَرسل ل نو
 لاتبندوهدمضلاب جح زبوكدناؤمد اعف متمحى وايد لام كدناد ىزيجم هرثدوّسكسمّصلاب هاطنح
 يره دحر دورك ز كم كحو زن دو مما ن عجزت موي مز كج كلج يكن ايمن درككس و لع كح
 كوسا ادداكن دركراؤتسا ءاكحاايكحر اصيخلاب نالف كج ايدو الجرن ادضوداكراوتساوراكتسارواناد مك
 نينلوجددب ب ةمنعم لاهو نك ني نكد شاد .كهلاقب تماس اوم ثا دداند هناا
 قشادزإ مكعب ةبادلا دسك قب ادوتكى رمزا ن ركونمورنهدرّصمإكش اكل ماكو دنس كنزي فنا كح
 مام ىلا ةلصن دش مكان كب دزغب يجدتلص ندزككمت ماكتح يوحل 01 اور هاوح ذي ازاارروتس
 كارلا ثلا ماو تكحاب هدتان اير بوتغلب كح راوحم ويركب مانع رش احل دب معخل ذك كك
 35و مالتحا [”زعانم معن ديد باوحو دوش البدر بايخيضلاب ملح دن ئشالاب اهصازمء قف مو نيكل بلا

 ةرايموس درشري مو نكتب درك دابدبلغ امهنب عقىداب درو كمالكلاب لج +تلتحاو تلدراذكب تلح
 من عقيىدددد افاد عركو تسوين لش هانب كبل العرش ركدوحزا دوم لهم اخنيمعل هطيعب نازج
 داب درب ميو درتمانو وج مان ايعْضوم مان تامل لح موكو كرزبزكو تانيزاعوبو نان لحاهدن اني سْلَح
 نالدهرير نازنبسوكو دنداتدربؤمدداعكزا.كراهزب دبر شنلاد تل اب مالحاب جك مركب وض ليون دنبادرك
 ةدهرخاركذند محب ةوتلحرلح ىارتلعل اقيولكو اًكتخيضلاب وصلح هشيرطسريف نول اك ؤنلاب
 تيما ولازال كف تنص وناجح هذا نال لجعل تجيد قرت

 + هو 6

 مما



 مامر
 م نر نياسوب متعجركرلل .الافبالكلاس ن الكتان اعج ماعطب نر اشا در ناو مع هاكرونس سو

 قبولا مان هاط خلع ان تزخائادوز جامل انبدد مك أنعمت نرير لجو نيتلاو رجلا خفومطسو ءانوكورم
 وراك حزازهروشحالمدنبسوك ولم اننا اج عمجا هلل ارز مرورج الح اهو .عجابه] تلج تنزنحا
 ثق لو جو در مان نيتفجت ,ىهيلج ندركوئسو مهن دمادرك ما ئلجا ارد كلاب الجن الجاه وزي
 ثاوامجاّبحلاملانونجيو مترلوعدابب ميج نانمإج ىوعملاوىداول ناجدادادكعوبال 3نيتمهاج نايس
 ملايير اكتتو ندما كس زنو كو «نمآ ف مغ هاجد بان رشر ايبدمنل اب مومجوها دأب مانو هاجرد هوما درك
 ىكل ايماجرااننرش عجعضوم ّج درازكمر اضن 0 اوبارابب احزيفلاب م :هجناهو اندءانةلذ 1 ولم

 لكل جنم تهد دير شنب دان او اوعى وعون ان ملل !ةجوغلاو ل ابريظعتتحد ؛احلاقب هون ازعامجو ع
 7 ان جدشلا ماج ءإزعلال 6ممارج غلب اذن اتجومثمتسمج اول اكمل ارشح ةاتمالارجد مسار ءاوعتمجو تار حت لع
 مرماه انجيفلا لاقي اا لبس كروس ذي تالا با زا اجهل انني دوك ماجوءؤلم
 تلافي أوو مي جد سرفلا مجالاقي تضرر هج ارروتسند عرماا ماجا بانل انزاذإلهغلامجو ئايعا
 ممل اجت اس برحرد عزيبوب هما لجر ورك مجان اين ناحلاذا تلا اهبوراكن دش ٍكيوزنو نيمويوا مود
 هيعمل ” 2! لانيبو ه احر رش بارو نرئكداكنءامماوهسانيندرّصم ل ايم سانلاةعاجيضخلا ارجو

 دوم .اخلاربدنانسروسرد ه اجو نيبوج حدد ورس لكن يمضي يح ضكد ببانار نعيرينخ جول لع بط ودالومّللا ١

 فود تعول ار تؤمو ان منبع عن لش ديمو منلاد قلاب ةمومج ماد لبس منوها يجو لئانج بعل جامج
 ايالخآملوامضل ادزنعلاب ىح نجاد افا. دوه جلحر عب تجو سمج اميخشنو أح غوكو ورد درك مز

 ار زنزوو عم ن دوم كدر زعم شو ىدد وركوب ززب ف ركش درع مم مومم با رباقفلب ماهج
 ثجاوو نورككعود اكنوركراوتسا_وتح ءامملا رصف ىدر/شلو لانمي رتحل اداه او محلا كب مانهج
 رطمانجو هزماوج تساظنم كو جمدلطلا م اح انبس عاد خان جاح منح ضم ميا محم حأ تعج وكربد اكندنك

 مارو مزيد نداد مح سسانهو أ ردم بداحنا لعييسوا هن يحاسب رس

 ترعب 7-7 ممرنيربب ىدش رصرمح 2 مانو خمس لاجراء تشين يح !دىانمحلاعب كان معن 5

 عن ماج ماجا نيشرككلا رج جركل ندا لا مسالاد جوف مخل نب نما عع نكس |[ جنزيجه كرما
 متقعكوا جالا نعيتمجل نيرا دب هسا «مندتن جاهد يجن كت اج انيحا
 ا و م أ ضف مع مزكاتن ا يسودن دبش نا هدر تساى ةزحركلا ماج داوشلا نصوم تكف

 ارح جمتوح بلك وحل لاب بزيداوعجي ق حد اكلارعب مجيارغؤيجا رب ناكتداو طابأس مايجنم غدا ما هد
 حري زا زس اوان ييفتر زور لاحم وبن ؤحر دش خرب نععو بضعز او ود هنا ن دش خو
 , ,نزياوح ليسو ناجركبسو منم تخد ب بحبس كأن عغنرمرب مدح لإ ش وجدوز كبد زمهه انه
 نر حئنز مانءاطت ثم مانحو هرممانرتدحالاب تيد ندد مف ازمومزح مدحان كنق ذاو ترف تنم اذا
 "لبر نيلا تكرشي اع تل اذ نتؤركم ارحاتتلابامرصح حرت زناك منيل ايد نيذانشمل نه ثوم نجوم
 أمضصيار حك كاعد 000 اورو ان مسكت خياو كيه نلابروزحا نمضي عع رش ماو رماح نعي ا
 ةدغعلاو مزتسيرإ وب لازمو لهو لاذ خشم جرب لعب حمر جوال مال حر لاو رهولمرل اوي كما خان
 اماكله زبر مولع مزحو يرقد كركلاب مرح الحرنم تبان م ماحد رفحا ودرس بجددر مل اورج وذو

 و ,ايحلانويلسيدو ةيرحلا ملل ثعّسرءاساماكدةم نيرلا تبرر توجب بل كككل اب هرج جاو انعمذ كلا لاق

 كلا يئيرجن ايدو نمد لاس ضيا مارح مرا ورب ومو ركم نازح ندا مرحزكبل اندم بعك درك ادرك نب رحيم
 نرش توغو نرمارد ماو امش امو ندرك ارجو مج ماحا مزح بسن مانيس عياد تدوم مرح مرح لا بوضع
 تسوي رم لعل ايمو برع ماههدزاودل راو كفو البلا مدامرش اساعد 3 6 ضد تساشان غل 2 م مانوردجداجطيل مجود درك رك لاو تبل بج تنس "ناسج تعرحر شن درك إرحم تغب م
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 مال رع

 الق امل اصبو اكتم قب ننحادكو نش نر مانا يشحلا لل نب تعم الي تئيئنريل امر نملعت

 هيلا ماهل اهيلعاولخدا ايدو زجزتلاد بيلا لجل دب نطع ف رحومون ابل كيلا بم مزلادمهنبا[شساف غلا
 ممم للك حرك ييهدكلا ماتم ل شمة كسا نأ: ديدن اجلا مم كو بقللانه رغب ديعتبللومو اغا

 الملا رعّرعبو مدرتو غرم ن دأمي نيم بنس صوبج مهلا ] صف عبدة يْؤبمَسْملاِب مودتس ابامظعلا

 تيم اباوجم انج هزمهل اثم قخ ةد نك ن عع نيت اجهداي جو ارعصاف رجلا مدعو دا #لا و
 نت منلاب نينجا ذنمعىض دقو لن ىهحونز م يجي كلذ هانشلاو بنازالاو ةّصاخريطلا غن امياالا ةروبصم هل ءاثلا

 متسكلوانبلان انك مانسْلانيي مهلا نار سلا رتل نامل ومسهلا ة هد مازن |مجوراذجز حا! ائيرن امسجلثم

 يابا اولا ميل نش انهت يدا ىاغمردرك دز تا ههؤناو حذو جو اهمانذاوكب مح تير تخسومو
 قالا نيعتفىا) جراح بجتنملا ”ةيج رجح اجنيولل و تعالا ل نو ملكت تو حجاج لان: هول افا 3

 هنااا منج كى دايمن اج تؤم عنج حطو هنج عيسي خانك من ام عد نست
 مثتتلرزب مظح: ودار ماكيشزس مشح ردم تغب مرح وركس مرح" ماجا شم ينزجنلا ندانسي ا أب مام
 خفيرتو ىزيجرهنبد) مالكلاب مزج ميالءدنبسوكو جمرج هانوك هرب دلاب «رجرئرعو ا لمسح:
 ىاكلاب لبجرلا مذجورنم تلعن منج كو منافع نربررقفلاب مج جميح ءابنائو نسررا هياركلابميزبح
 نوب ملثم نسب جو دج موا ومو مها قل يضم نتن هس نم ثنو دلاؤ دريل عوطتمللاومو نكران
 ديوب امزءانجو نيذإل تو مدجاوم) افيالع موزجتوضل جيلا عذجرمو مئدايبّضلاب مايد دش اني مانيلا
 الكرد رن ددزتبماذجا هنربددزوسو ع مكلاب از جر ىوبب وشم ةجيرقو عملا كحد يحد ّمحلا
 بزعم نوكسلاب موجذحب مرجاو مزمجأو مرتبطه مرجم اك طلاب رع جابر بحاص وح كل مس ديالا ة نجح زيجذا

 ,نمتعن مداج جوار وزجاب غلا مرج ريربو بعيد انطيو دو دورّصلا فالنحدالث !نعءوجاوراولاومو مرك

 بسك نيسوكغين دركي ورتكلادن اب مارا صازهو برعلا موو ماجونبو ل ثم مارحاددشموغلاب مزج مومو
 مومن انس كتميالو كرا هو تزخاو ل نم ثمرجرةو مهبساكى لها: ءىجنالد لاش مك ت هع زج ن درك
 3:كولكااب موجلاؤاص الغ ومب ءاعلا تلوارت ماحوبال نزاواو رنوكو نترتكلاب مج كتبك او كتل ميالما
 تاير : ” نيبريدداز جرد وكازادوثي نر جالا زمارج ناكل نور دروكلاو 9 اميرح (طخوسو جامو

 درو ل وحت 2رزبلاس ناك ازعش منجكلاب لجل ادد ميج جدكلاب مارج|.عزحنناد كيا ماج رج هوييمو د نب

 ذلكو هوارلا) اذ مجارِلَع مل اقيرشاب هدركر كوكربن وركماكى وعدو ندش ربو نشرك مانع نس
 اللاب نبا كاندن» انحا زغب تراسومشل اذعمرلا كوخ وحتيكو كلل: لمعتز الع ةبال عم مالا
 عجااذا ميرجاو لاو دوم ناحل صامتلاب مهوب رج افحوا انكولخال مرجاكت كنتبال مرجال نولومي
 اندر سلم انطلازز مم جر جن كسو زن هراجو ةروبحولا جرشو ماشمو هريزجن اكرشارعزاوبك جارح

 6 صر امرظنلا عارم متدرب لثعم جو لازطادزجم ارجل مدنا ببرجو مسج ماسربت لع م أسرجرتفك

 ”3 ندبرب نجوا هاورزثانو هازح) لاعبو نيذإوج مثل جحراوحرايسب مضارجو نيدعتب مضرح

 سلغا فجل رج انيالمورغلاتبزحو مزح اذنورحلا تمزج اند ءآتبل انف نوكشاكب عال ومو نما عرج

ر مدا زبيد موملاملعو نددؤحر اجي زجر رزجو تصحو اءازلاو ءاولاب
 يح لانجري (غيا مزجايبرب تسا

 كلك مضلاب ناب حنيت مسج نيسركرامر يوزر إلك ليرركل يرمز جر عينرل اكرم زذ اهرلو مبلل
 فقزايم اوك ريكو منج ميج جركلإبو مذلا ماسجو ميجوموأ ييجي خنرذيروا ضر ماسجركوو ل شم ناج
 قراكربو نشد واي نو اسر اهو تح ا ا مدالا مقسم روج ث رصف كن اكز يرحل ل عوعا نيب نع تنتج اتد

 3 َت ص عع تدر 2 كواكب مج 1 انيفد مان مساجتت نس ا نرثبرب ٠ !ز تاير دنلوب 5 نرش كرز

 ؟تازييعبلامجيلمت ل[ تأ ضو نول اريح المل علال ايدو ككراشجاوبكربن درك لك منج كك تخج

 (ةيريبهركت سوك نمزددا كو شاد عاطئ يطب مج نزاوه لخسو فيتفيو راض اذا و ج ومجد

 نفس



 م1 مهل

 ملي كلانج كرب ادداكن دؤم تشز لبن نك وزد تيباغنادنك ناب كان انرسكلاب مالبمن ينج سمس تبارو اديدش
 ديما يبن اضوالبالاقش كلب ني ملا ابو كدب لم تسوين يقفون يتفنو نسكت لا نالوا هما لع
 دم ملنلب بساءنيسو موتلحنارشا_ نا جيكناةلمملا ويعم اب مدل, مهجن تكسضتزداذالجرلا مدلب مربي شضواك
 هرج يلب تسا خر ىولكناو قلحر د ماهطدزك ار دجب قاما ماعللا نعام م مضلاب موعلب معلب بطضم: نس نإك
 0 برب | مب طاخر امج كب مثل ندب ان مم ةليرب وزو تعسراوخر ظٍإظٍظٍظففو

 مر لشم جرار وكن انهو دامو زرلازتزبد هرب دوج هزيددوتس ريمي نكرلابصتخف ادايفو ص لون ذح شن الاو
 ج تن ممهريل دراوسمنتل ابره ]شر دامزا هربت دكا ابعمهت نكد ش وبدايبإ ماهب مي عجورعشو ةزهشو رو
 هما ارسال تبوردداكمبجمار اكدرد نب ذو جميهابان- 0١ !ماهبابب اعثلو ةمجسران نالدلاَجيركسلو
 سانلائيتردحلاؤو تر اذا صبا مكهتوقلغتساو ا مالكل يلع تسا كائل واو :الومو اذان هونع ةئاشالارامسا
 نك ندع ة جايك ضل ويه 0 2
 يو تنيانلل يخل ضل ب طعض لا نوكبال رمال اذ مهةدحاولاو ناحلاللاهل ليو نوسالف تان اهلا مجد ةدحاد
 اذهل اقيانههود تاماوم باز ضاكود مانمم نسير وداززءاكود ذاملا تما ءانبل ]ل صه امامك رالا سعب
 كريم دالاذ تؤلاوواولاباذطه مينا عَسئالَو ميال ان لع مّضلاب ماونو جن ماو ةراهثمأود هو عوم راع اذه ماوت
 مانترسرف ناع بلرب كرون مانو نيوأولا ل حان ؛انلاتل باو ماو ل ضال هيدرات 3 دّصيا ماوم ءاثلاب عمي نوما
 اداء ئن ا اماضضادلا ساند مآانمب وبوارساج هابدوبر اننداكودرم) انمدراهودذ ارب عدن كيسا
 لوروس لثمن يمت مجلد قفلابمرالا موج جم وخيال نمي ل عنالخل كب يرش سوره تاه مك
 آن عنرش ماعد ىلا ماتم لادلا تطمسازمالت كنتالن الت ذاج مازرتكلاب مل تس اهعنصومةركزنف ٌيدادر يح
 ماتا لاعتب دانيل مانا تنماذا متو جلاتنناا انو ياس مان متم حكما املس ماب ميال الاعب تع

 امالااهللةىبالانيبو لاس داهش ني نزادور زم الدككلاب مان )بل هدراععشم انما رمو م املدولوملادل ءوركلاوّفلاب
 نول ابو ل رشا الف متنقل عنمثيرملا فو نيبوشدود اموط هي ,ليج زعم ةئرصتل كلا راما ى ات اخل ثلث
 تميااوقو مالكا جول اوثانن لافيد دنيوكد اد انزخس مان ارساله مرا[ مساو نعل اههيت كذا تاؤاغعماماو

 منلإبر هود كبس يداب ضيدنونلا يندشتب قست مم بوهوملادربولاو تونملاب لطي ىلا يأن
 اطفالنا ماشو نإ نعد رشح منار اذا مانت هاهاهيلاةسنلاو قايسكلاب معاج مود ون هزوغع
 كيتلا عمدغلا فاشون اي دا تولوتيبو نؤااسياول ةاكرفلاب نوما مدد بسلا ين يضوع امرصواهظغل نم

 م انيم نسب ماهيب ماما مما: نصدر ضم نامل, ميلا موبمم الا لوجان ذة اهي اكمام عضوم بز عتب ا يه
 هللو نتعامل يت طوف نيلصاو ةطادبعمانعمينفهنلا ميت كانضيركذتخ ىدادر هلا طنوس اي دايسمرسكلاب
 روزا ردركر يساب لنيسوكركلاب هيب نيد صل ابد وبا هدر بجنن ديول ةالذ ثمان ل ايدك م دل سومو
 مث ءاثل ل ضد عضومو شد اني ةفيددك جيد ماتا لذنو ديجي ايزمالزمبلا ثيرفل ندعم
 نازيو ندامان تيك مرس تنمي !ًماماياة املا تميل ابو 2 اروّركارطملا معلا ضأن َمَعَمدْضا اهززح
 مسي كومان تمزن امتي تمل اني ( تادح مخ ذرب يبدادند كش مذ هنعتش ملأ تاك عتب
 ؟رازخلاب مازثم نيدجعاوا نالؤرطرائشتشسو امنع عر تعز يلا تمن رؤن>رد ماعط دامت دايز نيتمطب
 قا 5 ورنركك سوم شارب سد هزلا ولا اضيب ةرجشسمنلاب مانغلا ]هاف + كسماخت دنيوكد يس, نمددازاا
 ظياولا ند اال نو نعبسلا ممل افي ةكأ تحن هركمضي علب لدن مضلاب ملت رمزل ا يرطل اتسم هارز ايم
 ماكياج مان اشمهنم مذال 3 الثناتغل بلله نيزعتم لش نم تخلع ١ [ن ادع عندش رو فرج مالنا وه ك راب
 ةيهحلائبر تروم هاا ما وهرتنمو مامر ندرك تمرعوار_ جند دركوكي ماىدرد اج ماند نيكي امزيمضلاب

 ف 5 ار ىيزج نورك د ركو منمتسخم وثمة اش نيزا ار نيل علنضتس وكت زكربو نيكو ليل ن عدل مرو من عؤرهدلا
 توغل بلاي نطاق نر ونس تخبرك فم مل بد ديل هى رلا عجور شكب هك ةهتدور هيوم انيد [نص
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 مما
 ام مافور عنج لحجر ديذ قالطن|نعنللاوسزع تيضاف زرت ماولطنمريز لم ايزعسسنالاوف لوتقتو نونظم مااعبو
 م !ماونريلوئاهدتسالصانكب) انهوريزضانولومي مانيملاعلا ترنشني برال م هتداث اذد باضاو مايئتس اء نظ

 رز جرلل كلو موحيولاف امرطع تنم نادارا, اكت لتر نمو حلاو ملب لاذ مرج عينص عيتعسل اذ طه ركل اكش مب يذا نولوقب
 لم مانيومكم العلو لجولع ماظخدتو عنصام لنع معن نا تدرانكلو وريخلا لوس دال تءاورشلا َءاكبلابحا
 01517 لبان نلاالا رهدحا ن افرح ماهفتسالل عضو امال انامل الالع مال الو ورع ماوي ال هوورع كرنع
 حالت ماو ضالا عد اومزكو عفن م كلل نط طض مان تسلال اف فلالا مام متنا بالو مالككلاطسو غانا متفالن من اثلاو
 وسيع ندنياد كت فلخ نزلو مدزو مي يات ناكام رعب اصْئَر يشم ناكام مارد هاي عرلؤم هناكرعتل اف ناز

 ماما ة ماو يقر لو إلتح نم وزن ن اكءاوس مب الجر هويب مب ىكشن تراحيشل ايماوأعسكرزبو تقل ك دز لم

 كولو اجمدنمةرملاتمال انين 7 حان مغددشم هويب موبا يا مئاتبملفط ميا اهلطاد جايا يبرأ تن اكاركم
 فرالكلاعبو جوتزتيال تكماؤااناسز لبر !متاثو ةاملا تما اهات هاي ال انيندزك هوب باث ريثال نمد وعني ناكرما

 كارا يتو كنب ةيبسسما مينتوا ةيجسن |ءل اا قلع ل كف فوقي ث وخير م ملال مين اهيمو انس ول منع تس
 زالنقيوا ذا برطل ادد ٍئاسل ال ناياوزبللا لان ايد رمجسو منيح سامو ةا مان كده امانو مالا در
 نم يرخنلاب جالا تككلانباذ ةرامانضفمبالاايمجأو اها لش اها دامهما لابد مابا راتسل ا عيرتم
 ءاناصن لكلا لعن حجوا لجرلا م!لنمل اتي زب اه رون ندرك هدو جم ادود مايا جم وبا نبشو نّيهر نّبلو يلزتم
 لئاعا قل قو مزحوى ا بحالّيقو تشوكر ايم منيو »لج ناردردايب مىد وذ بؤناينتقفلاب مرمأكي
 ملظديالفزلا مرب عياورلْثم مربتومهسى ارد ميل اند م نأ ك ععندرما هوتسجو ه ونسوي فعب هرب بضغلا مو
 ار مماجو ندركراوتساو ندردا'هوتسج مارب) م مّرياهدحاو د أضع وهويمو ان دارس ال ملا مارب اومن بيم او موعلا

 جمان ليد يلب وكتلو ييبزسر بابي نداشني عرس د ويوران ءاجوةضان مهرب اث دد نسير غم فذ هانود نانيمر
 فذ اوفو عياد ج حارب فكلادنوببنيتفع رجس فو عم تسل هيت نإ عون ناو نكح اروس مي نكمل مار
 نيب ادن هكدا زيعلا مدربا مرسوم لجرلا مسرب هو تدعم ى داعب كلاب سبر مجبل ادذاو شيلان لخلاف
 طال قبر ايغانكلو تاكل اوني ليسن  ميولكلا رسل ا عالانب لاق بترعم مثيدرب !تاغل ثلث ميا تياسككلاب مدرب
 ما رب ضر حج سبر ظنت سوسو نرش نيكهو شا تع مقارب متممناوةركلاوتؤرماو فرش ومو يلها

 ةضكتا قمضلاب موجرب بنت ىالجرلا طوتيفخناد ديس ناوبدطب كر طسد مرككلاب مالطرب ظني تيرتكلاب
 هوا مساوسو بل, ل عدس ] ل خريهربا نوران رهرب هيو نتس ب ريطرب اهمعاربتبجحاذارلا تسسعربو

 نول عسسل بشر اينما اقف ممر ال
 د الوتلا انكو عسل انو ل جوس ف اكزحا احب حوب كل دواهتد ا شازرتجرالاتانب طال ةزهطاولوصإ
 ليعيم ويضرب لمس اتش |لعي النام امم اناكاذا ةكاز عزه انارقتسموضعسو مل لودانهو لضلمساو
 نينلامو محزاو مدرك زيهاربميملاو وزهطا جرطم برب لوهبندمئموس ايدل ر الاون حو و دوبيسمل اوهانهولتعررسو
 انو باس فكداب سجى !سيلع مزيل اب مص حا محن دبزك يبنون مني لسلة نب م هنبالع تهزوجبإل
 دعبل | ليمون يزب جم داباراسركن ؤزسكب يزبارمرو ككو ندري اجيبه هاذلا تيل ا ادرشن 1

 | زمكلاب ماطنبد متبنرايب ور مانب ما بم ن اذن د نوت كس مسمككو نت ماشبإ نمد شبمماب آت عش نوك
 ماثب نهتم مان نرش لاذ ندماءوتسد مناك عغنرشراوكابنيدقتم مشبل ىباطس دز ياه مان غلا و
 ا و صن زيزاس كاوسمووزاركى وبشوح رد
 زخكيز م نايمانا ب تّوهورهنخد وام نايمربشو ماهياوربأبس نايمسكلايزذو ربابس مجسو نيم رو طسوو

 نتفكزنعيؤابصنخ تكا هدأت اورنعتضخم موجب يب (دأ وع شوو ناب 9 اب ماجن قخرد ّتعلاب مط
 0 7 لمان درو مانيب عضومشو ب دورت مان تتضجت خلايا رركب ل حم طعوس ممالك زئلو بنعمر قب بوج معد

 :لباملاقي بن ديس ناش جرم نريتساما مالب) كلكم كب كبا ناو عود يصعب كد ىعضوم عو برعرد

 ةريرس
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 ظ
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 م تلميح فول اك وكي ناو جاك مدؤب نان إاناهلاتيرلظنول تبوح اؤ و همنا عدأ كو اهئ ماحدا ما 5 57
 ةهجرر 5 -<+ راملاثراز مَا لوقو ودنا مارادسكى ايري هارت تيجان ايانيردكلع ءوناشم م١ ١ 252 هرالان وتم 6 داراعض هوم

 جام لعج .قرهبرل كرك اضالاب درت نمد تفالدب لجو ليلا مسا مدار ميبامسا اداه عحرال قبال ارريسا مرا ]عج نزعب بملف
 و ؟ ص1 ععابرسر نيف ايد مز! ل صانع وا ةمرا:ةنسمنمر ينلكد لك|ىاانلاوماب نسل انمرال ابو ص ن ععرلكلىا غلاب دار. يلج طعمجرل كلاب مرإ.قيلايلع مداو د ملخا عتاد مدادالاب امل اهون درتس جنو ثحر مزجت خلاب مورا ةدلب مسار
 كاكازاةيعدابزبر اجو كنسو ىوكبدباخعم نادند متالايلع تبن الخل انبان ادن د يرش ل اوضلاب ما انيارعملاءازلاب

 لو امها ةئسم بنما متل الع مذالاطب 6 دان اسد دنع مط وتس وز | خال هد
 اص منارتفاث4تيكز | عوو هركدرمو صبا يعمل امخبو نذاث تعبدتشد »عل ايط ناكورةبمجلا تجب مز كلا اف اولا أم ةرلكرب تل نرعنا ثبرحف ون دهر ىرجناندانتازابو نريزكومءزلىاءباصل مزال اظيندركتمزالمو
 [ربارنرعنايمررعشم نايبواجنيمزآص ى اجبر حدك نن هاد دوا جكتةنامؤ لج ندوب ضمد مدان دداد هاد اهب
 نمي ل ناتج دير ةنح انا مضأ ىدرثماند آي داعتماسا ا فهل اقيريش ع امكلاب
 0 يال مطار ل ثمر طادحاولاو ماطاح جاوةني دز هال نصح الم مطأ
 الو تنيك نسل مول نت زاب زج عاد نبدا دبل طاو مولا يدوم لت مطتا انب كسيرعت
 خت ييضعطباكاو تاجا عمجومتشب تان ردك ١ جومدنجب كد ازي فيجيتا مطانو د عمضنحز شوا جبان ادلع مطانب
 ولا ج5 تنيرسزكا مام تانعاد قنجلش ماراح جو تكو باكل منت ماكاع مجدل ابجي بج ككل ماكاو
 مالياءفانددد دم ل ١ ماسدو كنطيولاىادإما ترشير موك كش كس درد كنطب تلد نكاد عندو دردوددد

 اورام تانيال لاند تان العدو ةهنا مالا ماو جتا اددانر جز جهر كا رصلاب رد نيكمرد ملا نش انيردرد
 ,(ياباهلعنضوبو رضاء نمجاتلا نول بيعرضاتبا ب متالَتلا بل ايو فأما مسا باودر بأ اهي شنو ماهل
 زي لولا ما موهير مولا غمرت بضل ماكعوؤرتلا مانز ىوثملاه|تسورودنابارب نانا ءاركشل هجرس
 خانهروسو ظوفحم جول بكلام حت ناننملا ما اضيلرسارلا ءا نغم تسوي حاملا ماعبضل اوه ايدو كدزبهار قيرطل م١
 ياو لن كو لصف ني عمن خل ورفض نيحم ل كي لجلال ويب ا كوم وزي اكهلا لع زنال ن اهم | ضدوف و باٌككلا ماه تل وف
 اظفلل اؤوهدالتقب كيردال مال نما رلكلاّن القل ثرملاذ دج م ناويجرحرمزا هوركا ماما نيل ناعجاد
 انو لزب دالوالزدا[نالذ لاب ث يرش ند هادو مالا اوط هوجو راح وم لاب مدر ئالانر مونفلاكعجنعملاؤودحاد
 ارا ةددرعما ىلا بانهلا منعا نع انئلو تل وضد زاده كاد ميم ماكصرن: ل هازح نا يخفكر تيل ضر لخ
 دكر تمهوكلا, زنا ةهدرحم)ن ل باذعل امها كنلو كل مد مارب كدلك: ماكتهو نبدر نترلع و تلعن
 تزحألذ هن ةاىدنع مزين ةلدعرشل فلابد مزلكلإو مركل فز مال ل بو كليو مل ودوم اف مهل فو نيدو
 9 انين دككنمازنغل ايما جرملا عضوم عضوابةرو يلع ءاعدو مذوهدتلل ما :لائهبو ىرسع نمي [بلاتطقس لالا

 ملثم وم|م وشم هان غانو رميا لشاب بسر غامد تسويبرب عسكرى: نب كسررسو :دنصتئاذ عير هتاثد معاد
 لاقي ضان عدد هذان كلانا موماممانسلا لايجب لاهدد جمان اسارلاوب خيش رجحاضيا ميما
 تح انريناو ان الثمان عري ءألضالاو جماد رنجرسكلاب ماما اماثراصمل ةاملانمماون دركالتما مانيب ةولّضلا 2
 فأر قف يو اهريغصنو نين زههنيب عجز مومو نييزيهفن الائشنسا اطول جاه كزح الد اهلا لل هيك جل تشو مهملا
 قزاردرتشيرو ب وجطسمو نم ان عياك وان يس مامإ ىف انصح وشلكد ملوح اكو ب طالب غلاب مضي الداهلجام
 درزن نتيعععبما فذ مان ضلابرمامارمأ نقى اممأمأ تي ْ اب ماما ىيرجئازيبسصمامابل أهناو تلوم دار نارك نبمزز تارك
 دقي رشنلاب ماوماهلباظمواهداد ملعرادد يجامل مل اساند برقنرمعل متارمتز خال انام كرنا قزيجو كب دف
 21 زل دام عقيب نااهدصلاكوماملد ماهنتسسلالا غنفطع فرجوفد اراه انعم ضيف ايما نرناوح هدام مان براغم
 يإلانت املا لون اَماتسساو ا ناكل اناني عمم طمس نوكسن ا خللا د در نعام طعملادورع ما نعي نالت ى اطعم
 نيم بس عقب امنا اللب زعب ءاس مات لوالا نع ترن اهء اسس نظل كلكر دا الب ا|تضواذا كل وذ ايداش ما
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 ظ : نيام
 ءلسل اه ان دناراله قبالة جم بهذا زا ا ىزيبهذل ايدو اضَددايب بازهزاه

 نوع اهكدو نك ةذبز هله زيقدلاذال كةليلخلال اق ددز خامسا ك عجاذاف ءاهزتتسانرحومانمْمَم رضوا
 لجو ذى تاواميجملامو اميه ى الق ةجاح ف كل هو اانكو كلف اذان ككل انبال هلا تشل انننو املا كوع

 نانسالالعو المان هلوددتزعبب جيالهو لب ىركذ دقو ابشوازب الورم هدنعر انماامل اهيودآهريجملّنا
 لاتسادآه موبفكتارجت نامل اَيبو ةيلبعوملا نيل هش هلودىهانو اذكواانكل مزمل غبار زب ئادقىا
 يح ءاي تهت تنوملاهدحاولااو عمجلا  ىونسي بانشجو ديب انشب دعم بزل لولا له هانعمو ل زملالهرحْل اهب ثحو

 :م ايل نلالاو اّخر يلع تنضتو اذاو شع نسجل شم ادعو مدا اميل عجحو غل ل عر ه عم تفيو ننكاتلاءانلال
 ”كم انمننا هاج كيلع انعم مجبل هت نوحاصلاركذ اذا ثريا ذو ءآيلا جخن منفلالانال رباح و مبان ايل اك
 لسلام اذالاف مطوتكر محن ئحذولوتب دقو نقولا ف نيونت البو ركب عج قو نيوتلازوجيوت فصلا
 لئملإَنا هانعمو اجصب اكل هبل صب ةْولَصل ل هَىلوتب بدل اضن ا كج مالفلاو ةولَصل ىلا ءأعدومام او

 تاج ارل فذ تاكلااهياونحملا اب دونيتلاكرم اكرم مثبعتدولوحل ان كن ذؤمل المجر قواهيلإ اول مو |هماوبر داو
 لاقب نكن امض نأ عغتلشان رش ناد لمه باول ماهل هضومالو اضف باطخ طل د2 ودل اتاك ٠ لأجه

 السلال وكبالوتضنلاّن كلاسي ثم نانزعس هيرتشا نكارجي نارزتشب ضعي مم لشمئ له ئاو تضاخ وار نبعش ليف
 علا طلال ملا ذو عارإاب عدس ملام ايكرو تغااهكلياوهل اههءلياهرسفلب ل اعيان اهنداابب بوكيل صا

 ل وهش ركل اوتساازياكنعبل مم دوخي اد ىزيج شاكوزو ل اههارش اب ةنرادزانارواركب اصيل بهو ليطاب ل
 ”يرتواهراكلب دان ندا سبل يوه نديسز ل ابها ككوقلاب لاهم ؤجئالبهناكم نما عشت داس كه

 لي تلا هدون تلف اجرد ناو ليرؤحر كو سى ونكردا ذوق ا
 6 .2. 4ص » هس

احل هدو ليم .دلاهموهنئيررلاها نرش نادر]تيت بيصميف ميز عنمل بضيريو مز تلافد
 لكهلاب ء

 نادن .هائوكر ضب للي ءا[سل ل صد طلجوانوئليق مان ناله جرلادلمرلاب ل يورثكلا لاملازئاناليملاد

 ماونأ مال ضِورملا م اب عضو مايلي نانخلبذإماوماللاببرتتب ب لجرناعثكرالاب كل

 لطب ها دركنان دو نوسة ام ةدصلو نا صن اذروجؤتقنن اول اوزلصاو دش كيو جدوورهركقنؤوفلاب

 دون الف امو اكن ولونيب :ببعلل اعلا رنعو اش ى ةامىدبابهددخد بوجننقتس ابو ىداشب م ١
 هشه مؤنث ما متاح حن رشراكءريامرخد ءريركلاب فاى داو مانا مام نالنةحانملاغبنا 01“

 ةراردؤحمان نوركت بن نبي مبان ندككما ه نيرذ ماثبا مؤداطوهفاماءبلع هدعواض مكان َمعئاب هسا ناو

 حان رارجامشيع !يجا ورءتسهاتاما قوم ذمار ث فان اماَنَقِلعملوه هزيشاد إب مانأ هربذار داننياذابو نديدراك 3

 الولع جنم خانم عاطل عونكذادددا ونبي نتج نذ انلذاك6 ماما ماج
 كفيعوموصالا ل اق لشاب سمو وسر انجكنامهو نبدمدد لنسز اصح ان صين ينمعب جا ماثب عضوم
 ماو نالف تراي نالفو بح أو اًمحبالاط ناو تجاثل ثمر انلاثمجانو حرس ىاراتلا مَ حماجالْسِسو

 وكت احنا كسوي نورد مدان بمذ ودو,ف عراد فيعر ثم عدم مدا تسوي عد مب ى) تلو يلع بضع
 شبل مؤمنالفو دوحه ءاكدرضجب موس والهام نالف لعجل اب مف زك يار مدأ تسوي نوربب هر شب
 ؛ايدا'انو موجب لاني نس ليبس عبو فزيت ليسوو نوكمدكون مدا شلة نوشخو طمدالا نيل عبجوا

 سلاوباومو نايمدار يو جملاب نامذا نوكمدنكدرمدالبالنسنيلضملادوسال ا زجبالاومل ايمو مدا عمم او

 بالا الحلا مداوا لقواواداهلعجا منكر اذان الاون نالت نال نه لساو رن ةولَصإَْم
 زعل ءاحو مدا يبلغ هبا طخاب عبس ناوه املا م ضحا /ارعورعم:آيلا نصا هيرو داولااههإع
 نيل مدا اشي معان عن دركورادزاسو نورك دؤحن ان قلاب مدا سدوحنإن.كلاب ماداملاب مذا انصْن امد

 لا



 ظ ايل
 ميلان هدم تالواول ا ديخنال هنعو لكتاث ل” ترددصااذاذ هون ثارت ايم ّمط ين نالكب لكن ءاملالا تالت نف لاف هرايطا
 ريكي رلكاوم كنار ىلا لوكو وداود سغن ىلا لكو لاني ”كان مت شانكو كرب راكل وك لكز عمج اوغلو كنه كربلا
 مغ نديسز نيضغب مدون لن اوال مولداضل هر لهو تن ن دركدإيهدكنابلاولوتليام لولو نوركءاتعا
 نسر لاهل نوكل ايفو معد مف لقول اب يزيد نودف يو طلع منظر لك فوت مت لهو فاك
 خام هلع خوتو اود زنلا ومل ليو لَرملاةهسجددوداو مانو وةعمواد لبى مكن معد شياب ادم
 لبش ءاهل لصد بمنل اال انكب ل تفشااذاةل عفر ا ضايع بمنلاد ءادنبالا طع فرلا لهل دول لول انيبولبو
 17 زش مان ابق حر ادفلاب,لبهملوكل لا لوبه لاكتاو انما ككىِإن لعل اين رش نزف + نين قب

 . فاس جم صارو توكلنا تالا مدل
 لائجوالبه ب ذو هدنسبز اصل ايف باتكل ته تمتغاو)ك قع لها ل انهم ندركسل جر نورمش تعني
 طازمخربادربراب كلن نانقلثم ل اني ةئاننونكنلرانفكواتفرل نه دور كود كوب ان متن به
 رخل هوكنايم يي نيمز )يش نتفكيشبوم زعم لخص نم تعن كأن لتهب ان كين إلتهلتف
 ره مان نينو ن اثنى ب تش دوق جا مموورزةيزتلجوهزتخارنانابزاثو بوعي نداد ماشدو نوباونُس

 يطلا اوجه سراج ان مال الهىتلا جون رمع طع اكمل يدطال اذ ةكا تمنع ووندركل زاب هزنرتوبك
 ناردلد عزيصفرش زبرى ناكموا فلو كآن غار جز دركاهدوزجل كهمِلَع كب دالا ءاحن مركإفاولاق
 اانفاوفو اهلد دش تسس لَن نمن انعن ل ده ل ده ( نك عقر نم دصمنيتضفب) كهرب جرب ام كل ذوو
 ل دهر ورايج كبر لسلا لمده در راحنكب )يره ,درواذوؤرس اشوفه لادش تردى ائخاش
 هين درب اطضاورش لوبن سا نورين انجل ذوم جزبلانم هزجأت »كبس و كبسدعبطلاب لول نه
 فو لمزه بضم زج و در مانورضمنا جام )بنهر اذا ءاهل الز وهوولد درّسِنحو 3 سوددد

 لملم ناردركلاب لاطر هوك هريزكاذات :لجهةرباز مصو نسير ]شريد ,وسرافر لحمه انئرزا

 ن اذرل اهنا نكسر خد نوري نذورطع ملوك قشمي نرو:لرهلاندو ودك تدخن ني رلعيرومككب
 نريودوداتنإ عفش رل قرش هدافاواهبوي) صا هرعتبوومنركرب لرش ايد جوغواإكر هنيربم
 ليز نجالرهذلز هوالومج لمتنا لازعبادلا تلزم اهي يزال ماب له كأن َعَخدحرض هدو لزمه
 سوال لسه ئبوا ليل ز هان لاطد تاروف طحبو! سم بماومتسانصا ذا مول ال زعاولز اهيزباو
 الب ككل ضص مهر واهنادا ورا ف انو لاسنن ايما ا سننادركرابر دن مخيوروتسو رك
 منع هب ]طهرطمو لطف باع لكل اظن الطف مك عخان ضرو كشاوناداب ندشولبب لطف
 تك امش كلاي لطم لطم زجر لاهمالو ءانكحةّرما ماوعك طفابأعتل ائيالكءآلاطه تجلط اه عجل
 ايوب طيصزران زج | هاو لجو كرت مورا هوركلط ايم ندا, كينرباذوفوك ا: لات ل هاكددررتسهإ لطهران
 انالعو دن انيو طارد بساوركسو دبلاكو هوكش لكس زراوج غرزتشركلاب .لضش مدر رنا شوكو
 نانسو هاج تزد كدنابائ نزاوهزاءل بم مانو عطه ن جور وم# بثيس اتودءايوكلاب لله نايات
 و سال هساورممبز تم ل ايءىداثسزإ رد قرب: رش رول ذق دوبر كش كايسا كنس شوكو خاشود
 :كاذل وفني راين عتيكاد تل اهي نهكمتلا اللا 9/زيلهترباو نار ابن دش يي لاله السان رشنادد
 ناار ايل واو رف يسول الله الفل قهل اي سيزنيضتي ل مزبجانوالَدَم اهلجلاقينتثكرز ابوها
 | ذإ علال ضاو ةدالولادنعحاص كلل )هس اورو توصومال اتي اهيرط مل داق كلذو ءاملاتلهتسا
 تكلا مفرط صاد تلا مسافر دؤلو ايها يل رها اموكبلوهذلالعنمْسل اهل ماو يلتلا وف ةبوص عفر

 ا مديدؤم» امازك) ل نعانلامالاَئْيوُلَمال انيالورت هلارولعم |هتسارالو و ع)هساولال طا ابهاو
 نايك هز اهله رفاب كنت ماج يله بون بزعمومر مونتي ]هيه ساو مول تكي ءاذلسدا ل افياكل مف
 تي كردا تاهل شلات وشل قدا نملوارنال عبر نيسيتلا هم مس يلهم ند كرهه رعشار ماج
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 00 "نبا كلوت زياغلا لع تمص
 تللز وامل ورم نمَُوانملوا نممتيارام ثلَقرسمال فن يموب ذم هررول نافرص| نموا نستيار امثل قرم ١

 لبو ىسراوكاند نبا كني لبو ليجد لئاورحادىزخا ]ثم جلوأ تنؤمىل ذا الدال رييدَراانْس لاعبو
 ةاملالاتبولثم .ه رزه لنبٌميار ]ثمل هزبطس اضع ّصياور نم نعب)يبو | يمن عع نرشيراوكانو ناكل ابد
 متبخم تيكراو كن دب كتنضا وي ملاذ اكل ذو تجونساوارلبل اتبوتساو مهلا كلبوتسادت دل هغلاب ةوهش كزلبد
 كرءاِربرْش كالبسد ازا مانذحآو كِل ومورل وب وم ضرانضو ( كأن ععيم درس ]بو ءطم زب نارابلباو

 3 انو فيل شو تيلزاوس نيس لو دبا مانوقغلابل ايودذ ايرسز اك داوك ل ماو يب دش )يبد ب اذعولسو
 لوي تاملعبداعيب اضم اف هرسر.ى اج وحلا دكبو كك] جوم 7 أ كم خندييسر نيتقشب لبجو ىدرت مان رملثاو

 41م لنر5 (لجايريتعل ملاواول )جل جان اكن مزال اكاذالاثل' ب ابنمهشا ان ككو لعند ليجد لحايو .
 زبون يايلا قدح اومن ىزح اياه دج ناكاذ قنا اين زسكب اذ دم ويذخل وف[ رككب
 لال نمفالومتو ا اهورككل أت اولاتمر امرا نعرالاو لجو :ايلا نو كبالو جت تاو جن زج رج انا
 كون اكيل ارك ابوةسيرصمؤفل !ءلحوم كنب كنيضغ لجو لج: ل جرو لحد لاكي نكلومةأبحو تيؤمل ال انفباكو

 هنفيلغو الجول حاوو نيترل عمال ولا عفو ىاسكلابل جول الحد اكملا٠جوتساو يضربه زغل قئاثن وكبج خد
 كيلاطب توك يتم يلعدل لكون لعاووويؤيل ماو ل حولاو قد ديأسكلابزلاذو جلا ذو رن دايو هياء لي ى
 و بيس ليسو جلْؤَنأ لادا كلابن ال ورائسوسن وج دؤداج نتعب كرو متريجباو علم !اذا,تاوثوت
 ”اروناذانليسوبريلالتوبوابسو رهارلا لس ولاني يرججرتبج كبت توب بو جلئانيوبسو زب تسد
 بانيضني ل حو دبل مانجو م هداحلا بعار لال باول ا ةرس لد لسويى لبا نالذزغال اني ىدرد عيإ)تؤبل عب
 2 ءالاءنرطتل شاول بج حان عق بان دبكينالشورءامزجهوكم انو لاول مرلاناصو لشلا فم كرا
 لى"يسراي خاب وشو فانمصتانئاظحالشاو نال ل انيبوسسو و رجوكمتلاب ل وسو سحب م نكي عيتب لال اشيوا
 كاسل صو لافي كأم دريس لوصول شدلاذه صوان اهل ثيورءاجن عكدن و يبو ريطارو جااصئادن وب
 لطاقم انوا نراداظعيت هزشتسوبونتسوس ل صْسُو جسم لاضناوا:لصوام بو كتسويب متعلاب لو ميلا
 ٍ انعوإدج ترلو داو موطال اضوجبذاب دع ناثلاؤ تر و نان نيهانع نه انعنطس | عبسرل ل هلا ةاثلإ:اصولاو

 او اع إل بيد تبسوبد ديس لانا كسل اب يناله عداها نو ادا خاسلصراول
 طاش رداد رنكر نوب و)و وهرب ؟نزنازطصوسم ردك د نوسو ود طصاو داي ططخبو اهماج لانو خانيمند
 0و اان نو ايزل عبار وب اماوب نطلب جك سورس زل سو لاو رلساقلا
 نونو نارن ايمو نمد ظيووسو رس ماذ حان كير صوم موّصا|زؤلصاوملا نور ساو تسوس اصورلصاوماصولاذ

 امض ابلغيو !لوعولالعت وعلا مظي ثيرحلاؤمَجل اعوال وعي عوكرب أك لعو رص اداودرم مان زصاوّرمُش

 هلوتبو كرب نازجو هوكزب:د دمار ل جون قي منجز مدل عوولعو كل: نمل اكبهداجو هاني وكسر عد زاومالا
 منمتغبزغاو ن طارد ةلناوحانوك باجرلعر 56 وكس لغو نزشناغو نضر حردرد لوعو يروا مان

 كرة لاجاراؤحجس (كلغو يو غيرالا'ن لم نمم ام اب ءداجوريامهزههرمو دؤجغاوركد لغو مك عت
 اتلاغبإةواعو رنملاثينردارب هوكيلخ وم + كأ مغ هوكرب نرمارب »لغم ضر د لقو نددو نرش هدو دعو
 ى لجدلابجلانئلوجرل حا اذالق مريد ولعولا ما ةيورالالل هرعوزتع نمل عا شملا ةمرتؤن شان ككو
 دئءاساوازةدادلا تلكاوو اج مان نيب لك كوم, زكبو مريجلا سا كبزجاعو !لكتيو هز اًنم,لكوو نينتعب

 ليكم ليو كى كلاد زغلاب ل اكياهنجزباملا انعيد ب ذلاىلا جانجيو د رعلاقرجحا جل عزكس ل كأو ريوس

 00 ب دا اكووطارر اكنشازكو ندنياد زيك و

 راك ىف تنعدان ءانلا اهنمتادبار اهل جانمر انكدالل هانواولا بلت تلكنو إل صاورنرهتع أى اىرماف تالف لعل ا وريم

 نيالا غرالااذطّنال ميسا انلاّنل اهو للا كالث انزين كت مناد لام ازا مالا اذنه لع تييزب ملال

 هرادطا 2



 رشح

 انمي تاه كلش ود[ ىدرتو ل صالاضسامددو بدعي رع اكئازا

 "نما مغني و اهاهورارب ةيساش وجر ائتغلاب لوطن عتوول ل طن جلاب ويد انج بياشركةر 3
 1 كرش وكر كيدرشندو درا انهيركسكتثيودنيمز داهر ديل يعن تنؤيوهد م لعن باذا فلاب وظن
 مل اب نس لهن ل انا وذ احد بالّصل لم از حول ار اخلاقي لها لمان (مغنس عغب بش وبلغ كغشاو تلعن لاند
 رثمابدييسوو سمسار امرك الجرو ليني تمم ايءنيوبعو نهاانعّملااعن تلح لامس ىب اروح
 36 :نارد ى درهم انوزيرانفكل مشن هركرب نال انهن لهما تدر دن .وكمزغانادرذكر خسزان وجد درركبؤربنازاو

 نوط نوكل ال خن لومي ةئاعل اهبل دس ىالؤن ن النو تسوين دش هاب نتشعب لهم تنس نإ درا رءلثخ

 لَسلآفان نيد دون بحاد كى داصورّيطعلان لمد منايمنو يهاب مزج زخ لعبت سلات مناك عع
 راك نن نورازك وظفت نداد تقع فس جلاش ازهتيعن يعطر يرجزا نشر نبو ندشدولانتناءرشو

 تدرب كلاي كاجرا لذ ناركمب لن ؤدق يعم انوا عرايس جموايدج ف فدركمد بشءس ام هزعذا دعب مكان ملم
 كيزكى يغضب ]مْنم حل ايم نيلتن ف احل اهبل توكل املقن ندرك ردو هوب دورنكل خد هزومو نأ 5

 لاف اهلهنم ريت ةلوعبلانمتسنم دق ةلمال|ةلاطأ| نيب ف ناكمنشما نمل ضمة مول صم نما م دوعن ثيدعؤو
 ضلال دب جريل قنمهوكوو هاد كباتنماههركلا يدنع مةلكلإ جو ناكايرعلاو ثدملاو تت ةباوزلن االول د يعوبا
 نان كى ريد هزيرب و يزاةرب يتقن هن عضومرلا عضومنمل اقننالان م: . "خو بشل ا )عمل قتتبيومو
 رك كباب لاند نم تغد[ يلقن لجيزنعدد ناد ضاحد ىو يسر هز ىرايبو كنس ؤكلابل تن ناكبل اق ثحردان
 ككل نفس ومز دوكوكيل اهنا لس اند ززش نحو لغرب: هر ابوس عنز ل يعن را دن عوف و رسل 8

 نوئكتنار زجر نكون دش تكبووزا ناونقسا كبر سناثلا كيل جصن دركككحولقندايج ياو
 ربا رش ن درزن لمو باهدايودوهذ اييركلاب لاند ةراخا فلمن رت جر يجر علودد ببعض نربرزعل !نلئانم ش

 انكي مداضد لشق مانج امزح عون ”الضا ناصف ول نود اي عذلأجنا مهرج ق نلقي زد تملا ظبىبك
 لنور بر دوق دار ووو مشو ريش ثم ينقض ورسكلاب لبد لكي )جر جربفاددر م اكو ماكي ر هاو ديرك لكي
 غاب اكسر يومع فلاب اكن لباد ركناركبد نبعد ندرك ومع كس لكن اوى )لكب ندا هأ هدل انين هو نانممسد
 لكك نورعل [ناك محل هنيرعض نسر لكأن [نما ف عترتكو ساو مشمز!نداثننازابلوكم ناضالا ملكا
 لم بزل اضل اوبل الع يملا وتم الجرل ا والكل و ملكنلا تحب هدا تيبرح اود وئف باع ريلد حرر يننتب
 ْس يا انس اؤحبابذ اًيطاازا كمان اكريمدول لاباس وتم ا عل لق تاذ كم انلتضبإ بزل جروم

 كيل انا ماق كلف نيجرخس عيان كبر كر مضل لغو نالغو زمان اكاذا موت | رمزف ةيئعو مو بسا مس
 ل انين داداطعو صنت ن بدروم ميال جل اون انككل ون ضان هدؤم ىلإ أونم جمان تكبلسمبملامضيدلنا
 تح انكلعف نا كلون م[ودد لنور تلررب نحاول ل<ىادحا لاونهإع ماثيو تباءتطعلا كيو تطعل ابل كن
 »ل اويارهو ناللانارعد اطعرايبلل الجرن دادل بوس باو يالا وبل شم)اناط عضل ل اونلواتسلانولضاد كلوخبو
 هه درمان وسو بار سو مش ل هأن ةلمدد ننيالهان لزنيدرؤحب ا هنمهزخاف يطع ارلواشف لكيلا كلو انو

 نإ ع وحن رش باريس شنو ن ددزج تنغير نوك امره اجل لم انياض مجد ٍلَطو باالئزثم جر عم

 نانيتانلش مناد عغرشاي لِض فدو دا انا دلك لس ىور مانلاهنمدنمتعتل اننا
 لثهكرلاومهانب|ثوم كأن عمن فركءانيلثدل اوواول ل لصق تدذذ مان ان صمدوهركلاب لير دادملانا
 اهاونأت تر ار اكمل[: تاما كاما اولاهدوتدنال اني دزمو نيكرب ل عنيا تججزسباهرإلئاوم كلميم
 كيب داواواووزمحاتبلذن طسرال ازور ها لعل أو لا مزح[ يف تنخ لوا ناش ندم نيزك اوسااهراعئاو
 ليال اءاولإت بلت امور ل علقو لصلضو يان ولوالاو بلطل العصي ملاوالا ول ئاوالا منجللاو كنملراانه طوع كل: ىلع
 00و لوا ماع تهل لونة بة فص تاما اوسو عمم ءل اهرب نيداولا بانج ما انستساال لو اوإع عملو وز
 انماعلقم انيزدم لت كاناكنورظلل بسن ايوانم [عزملوانلق كين اك غل عدرلاب لوا مافن م تيار امل متو والا ماع
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 11111171 وا ران
 اراه كت ليخنيز نرش ور ايس لاخيسا ندردأ توربو هور * رمز اش نىاهولخرسانلإ ع نمل ايدو
 رشي خازون نفضل خس ارركل اب غم روججاد كرب ناك نازي جاؤد ثسا هر وش نانحر دزإ عون اور عره
 كي اجر ويحب (قركلاليشاتمطلاةحسنو هيدا جنم نغم« الخ ناعد لال ؟تآك ع
 ركدومو بوسيل وهتقحئالا كلا لعب كل غرونذ لح باكل دارازكو مور وعصام توبو
 ندادريطعمنل لرش اي ةنكوركبدركد وحرب تبر نعسورش ل وطمدشاب عكواكى كر قبب عصور غالورنم
 ىوعدوأر نيب اكن ليصانو ندركا ايسو كط د م ضوعف نوادنز نيب كلاي بمعدل ابل لعالخم انس ع

 ايغ ل تّبومزماردؤحتياو لثلكت نابدوحربارركب وعش انا هش كنتو كبراب ءانهو شمت حاد ويس لوزا ى الجان جرمداويغلابو ييلكلإر نجل غور نكمل اغا |! صبح ليز عالو يزال وع نورك
 | 2 والا سراج هرحاومو نزيورب يسعي خب سوبسلابل ف يجود وجذذ ا عؤم ميال خخ كال ء انزع تح رد
 ا مانا طحن امر شلال خان نيزك كت ن دنرك نو ندركاصقتسسال قنا غل ريا: فدو نيتمض ل عن مع
 ١" نيرا فاجنا لون ليذمزاوداش مان: كيزنقنم هءاش مانادت شم: في من لوكسنايمعضوم
 | ٠ لنرنسنايعب دراتسدوناوحراثسد نركب بدنم نش نأكل دس جرزبلا رمان زجزحاولذلاتلريو ندوبرو
 '  ةلاتلإ فج نالدني تجونيوووطعناركدصنا يمثل دئسشوخيووبدنم عيا كدتتو ليدنلابك نمل اب
 ظ ناينجري ل ادا كب لود اًميدودنالدؤن علا هزعمومو عركيموز ادمدرمركربانتن انجاهشكبانعب كيغررن اريتف

 | ةيززرلاذب مسن رش نادر لاكننا بتسمم اال دونم]جرلوثموانجتساو ا هانضختل دون انفو قري تباغيزا

 تكربدؤبزفد جيانا نانتو ماطنادنهدنبل د زذ نائم يبرخيا لن نمش ليدنولذنوه امتي ععيدش ع
 ا
 نو

 ا

 ١ ٠ طعوس ادجووزاليسنا,رناركلانجنبنددختانم» بلسرلا وللا لري نكء امل ل قبلنا
 ظ ةلوزمماعتم العر منانمى ا ةيالزت ىلع وعلا تدصو ل افيو عجل ل ز طخبنمتغ زن ناكمذ كانتا 2

 | © دو تهور ضيا, لس زنمو دونجا دول سد ن دما دوو ى اج كآن لزنم م كأن علك ب ضب لتس ن دما دوز
 | تاو هداني فوزوو لكءازلا فيل رضمن داش فوزدو نواتفاد فيتم لازغتسآ جن دما د هرف عيال زن عمال
 ظ ًاتتزخملازنورعبا) ايلا ندردادمؤلازتا ندمان وزد كر دب ل نواد بييربو ند أنس ]يت اكو اسالزنم

 ١" لع ]زاد قوالزن ميلان ماكل نيل ذان برحرد مهل هوزكود ترماددرقركلاب از لزانلا نعل دعموعو لزناذعب
 0 ةالدؤزلا تانج ئروضواننياد هذ نامل ةريئانيزحا ذل هاد كلو لوي مودا ده داني داوم

 ذم توعرو نان دانف او ؤمنتحاشاديو ضأن معزدازو هزددنؤزد لف ضعي عم مجرسانلا] زنومرتفخالا
 ْ نيالا قوام نانا جياد وتمدد قير ب تدوس لانا ال
 ظ ا ولا كول عمم هزه رهان غلاب لوض
 ٠" اًلوهازمب (عأن عضنييود بانجو نداضانقكرإرماجن الجن ككمضلاب لان نازجيو ةددرنارتكإ ياو وش
 هذا ةايشكر تثمولو لكلاب لاثنم نم لكل اثنا ءزكآ عش كروز تديشكرب ثسوك ل شل نولي هما
 وش يبو راكيرتد ناكب ل صم ردخنا امواج يضف تب نجلباوءو تشسوك يشد تنوك نار وشها
 دورورامسوريذا ناكسنوانفا نوري هتسدداانحزاك نر نرش ئاز ل وصنعت تاز مون رت فجب) صنم جلالصن
 النك رينا تاكيليصنتءادضال مدع :وابيرد ناكست دن امددو [نمأ ف عغج امالي صانر تلي اني بانحا
 وهو يرد نوناثفرد ناكيو ىزقلاو وافل, نمت عزناذان يعلا تتذكر دبات وو طوتكومو مّلاتل ضن لاقي
 - اضؤعزياواكم ال الل صنموزتسشلا زينيت هاف يال ميد اكون دركن ؤريب رس انانسي] اضدادارضالان م
 | نول ,وخ نيتك وزيدذ ءاكرانرشرازييزصتن يف |تتعنصمسو ندركن ايمدن .وسزيض نرزغيالو ريض

 ٠ عتلضالانيتدركماعداه | تلا ملضانم ادد كد! دك ازعباتل نيل اصتسال اقينديثكوربب
 ظ الفعل شاني الفورانشلالاو مالكلاباولضننا) اتي دركدرزرعش رعب كير ضانتل اضن لاش اؤرتلغ واكف

| 



 ردح مح

 00 فا ندربد وعلق 1 را وا تاقمل 5 95 "زم منسي نوفل لقمه نورد ميبلقم اهدرامزا

 ةنشلازتويو ملا مرقس او ءاقش النو د|قب ب انجدحاؤ ّناذ هولقن اة هواقمان مرسل ماعطنو بابذلاعشداذا ثيرملاف

 فاكمويآ كاك رنا ءاجتلتدد كبر منلاو غلاب رلكم ندربدرف بابابركدكي) ذا دننكزذب باند خس لقم

 هوست ام ملم لكس بشل لوكوبلاو كنك تجوال تكر زلم وط عال انييواهطس+ؤ عمجا دار ارت ىرغبلا
 هنم تغب اهلك لولم ةاماولمو د وُءلوامِلولّلَمْل ا ع)حرل اذني ككل نجس ! نع نإ هور تللم لاب تا ةاكمغنرما

 بالالم تالمال امي مي! لع طاع لعلماو لمان ل مال اند ورماس لأكل ماو سالب نددو ٠٠غ: بزالما
 منكي موكذفم قرنا الميك يدو تكانت كلا لج موالاتطاينلا كلخاذا فلاب بوث كلامو خعبتمتلبماو

 ايتشوزملاةملانيجوب! لازم انتل ل المالي لارج رز انهالت جاوكلوا ملي لم ككل السا
 مجول مقسم مادا ةقيورش زك ليقود ابلاليوليلص» اهب لفعل اة: ىدلجرلا اهرع ةداعب للم

 تعئيم يك كي دلم كك )اتم اديس ةنماذا لي نالف] مو كلولسمو هدانكل م تيرط و اج ماننيتضفب لكم زل معاك
 لوم هملامثكو الامل د هير شتلابلتؤملوتنزتاءلاو وغضب يوُم جلوس تساخ اومهمهل منيت لوم
 توبكدع مثلا, ل وه د دنادركواد لاثل بوه ىاذي فخم ” نأ حو ةضعأ نع شمل وم ضل شمل امأب متعلاب
 كر قت نيساوح تاهل اهنعسإن م.امسناب ل همت مامن انزل يمت اهيا ن اسد سما زيعتب لهم يلوم
 اذ ماو اءاوس اها ايدل دانت نالعر انو لهرايواهن طه د:سو نيمار اون دانساتسارد كرا الت اندك
 ايل ود ةخادكر ص هس :ىل مانيش كنعةنغيي شارل مام عنو هطاوأل بمال ارو هما ماكٌكف الممكن ليف
 َنولّيُم ليم بلاد لبملل ا. "اة نبده هد نوم داركبرلا برع و باددند دو توودردت ليم اكد
 ولم ثداد معمل اما جب لصد "وجو نبنزلص نريجءادزاو نربزج رماد مثالا: ةيأعم بعمل اسلي

 اوشمارنيدببكلاو ىواب دش اين ربت مسواكا ميالة طلعو هن انلا )ل «البجد لاب نط ود خو ركوب
 لوح عج اهوكنرزابج دوجووسلاةسا يدر نجيب لباذن اشر أب تد .دددرفو هدف لبر هآلبم ثمن
 لاو جان هاو نكرر بوحر نيمذنأرمع زار :ىافتسسكلبلبهنجدو ايمندوب دّرنم) م نوكو
 لون عيضو لزب لجد درادراب تشرب 51 امرزاعؤف نالأن تل للصم كاع وذل نو كر
 لباننأتتحايوراوردل اناس او لاننا ع جي زماوو لي فو اهظنل ماطر حاولوا وعهد ليش منع تعد
 ةراكرد كري منار هدلصمْد ابسط بانج ط نمر رشنلابنوكبدا تحن اكو كري عيال بانر مانو نبال م
 رات لنيلتنااملاتيب تامل عبرا اهيهو مالي ايورل تا مدل ةرحابألا لت لتس | اعل انيبو للاب ميلعا موثل الجنا
 لشم جيته دم كن نب اة ينعب معينه وسهلا لضم عراك لش جل تلعب الئ ينل نبوابو
 اقفبا رمل زو انيس كنس 7 ت[ض )بر أو رهو نيش ليسن دادنالا ومو هراخصو مونملااج متباوررق وبرك
 من وجأ تنكوإ تايقر تلب ان كاب نيش ار ةيرب ندركور ليام تارت اب نولوتم نؤبزح لا هللا دعو عالما
 انو ن دون ءانيزشم : ميسو ل ضفهو ىذا نإ تمي د دمي انو نقخا دن | نفل ب ميال نبلاَو كاكا نوكبو لج
 زطعاواء 2 الا ةرايعز لسلام ندار لشن * وايربنل ابباندس|ور يلا ننعس| مضت وغاروونس نس

 لعثو ردودؤحزا ندم ل ضدد 3 ثاددوحار بد ندوه ةس زبين بدانة وان عا اعطبانالخ تلد
 ندد نا ابودو دشكرب باث وودداك غمز يبو كا ييدرب نيك لش ءانوكركلايل ان نازحو مورو
 ملص اكددككداماوربانضا مشع |نيلازم]نسال امي د دش نصز ادب انتتسإ ل شم لير لاب ]تن د نك
 ؤرنعاهانلا واعد ]نلاقي هلم خاف هردرلشت بوزافدر مان انا قفلت انزلعن هشسموش التشت اللاب
 ةفدجو ا سك كتزحل يبو لكل اننا ض أت عع ندرؤا وربما الاجسام الص اصر اعدل
 تءاويل انام تنمتفماذا لوو لبلا نمزج مج هس اذا تن نكت لشن و تارا ليو ليد الكل لاب نيكس يس
 ازيرتحارتاول جا ركو لجل: ريط هدأ ىا هزي لذعل ايد هدد دهنزدو)ش لخويا اريل اننا لكانت ودانلا
 وار تسوي نت / ل عرار !لجل عي ندن خاف مذوب ميواهسانمرسفل ىانلا للام نزع عع
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 ب لّؤل ثيركس للا بح

 مساام

 بلَعْعِم بابل انهن مضل نالذ اش ومر ككرفل ابل يكمل اكم مدان عش ندويدوزمامب لبك دماو كلوت
 :لقبا اع |ليكووسو محا لشملا ف وريكرلاو ليلا لخملكل نسب الائيبوزلبكممالاو ناين كلاب لامك نيعلا
 اكاوإغملا اكل او منم تزدخ او بلع تلك امه غزدوامول اكاذاو مدل مرنممل كاكنعب ناكل كل 2 ناو اح
 توتو وبو عيال وكلاب ماخطلاليكو ماعطل ل كلانجو هدو مانا موكقنلاب طبر طين شم لوبك م نخالا
 نروبيركير كم لباكن لياكم موهخ »رجب نوكسالمكاتلا'«ايلانال هجم ةةنيحاداو ءايل بلي لامقوتساودكصلا
 أ ُةلْعَدَنا ثرحلاذ بردا ٍقسز حلايب شتلا وقفل اب لوكا ران جزعما ىادنزلالاورهذإل ياكتمد لب اكمونو
 ا اننلويكلا موق كتط عار انآ عفللانن دلتا اعمل اص قرحعا لئاقيوموملاوريلع هبا لصدال وسر
 لعاباضاك نب: لكوهرركم لعلم دل لصف ولم وملك ل صال لوتكلاز مافى التركي ايد وامس
 ل ان لع عجدتورتو م لثماليلاهدحاو مجعد ءاوومو سن لل لض[ةةماو لضخ العل ةشئاز ماللاو
 710 اهرذ نال زم ةهليلزصالاف ناكل ايو لام اوزماكس انج جلع آبل اهذاودازف
 كلو دايلاونادركلادلو ميال 52 ابلنوذ مانىلبل موبلانمسسو اًيمزش ندركدزم بشل ثام كيرا سباك بلو

 ىؤشتلاباذلكوم لوقت بعلاو نينو لشاذه لاب دسارمكلاب لم م |)صف نا اطايهد ىراجلا
 دربلاكو رشا ركلابل اثم دغصو جل اثنان انماو ودب َمح انها كريتر ممتازا نودبرتم انسماهو

 ركيركلابلانم فكس د ناطر شاكبركي قشاكم ل دن جشم ل شما ناز عيالاشم جحا نوكسو نيج ]ثم زعمب
 وكس موس در امري اي عارج ل ثان دادضالان سوسو ندين يمذ ربو ناسا زيب تمزج ل اب لنص جسام تش اكم
 كو ملاثما جت اثم تبوضع(نمرلثم كباب رتلص ينبع ندش دشن اموتضلالشملا ملالاو نأ غن دبر يؤيبو
 ,مهدابجو ا عقملالئاما هور مان داو موتملا شما نالخو نادت ادوصُت ادلب للقيد و ءانضوارشك
 تبلل يجلخممنم تعيلشما مويلاومو نرش ىرايبذ الث امانة معن شن وها جوارك مل اثملشمالا تن اوم
 يالا ضآ ف عضر كرا تسد يب خوشسو نداتتا,لبا لحن ندؤمىراوزبازع لانا زعم تيان زمو

 هجم لاقبكتو لاكتح لج لجل :الس اكلم الجمل اهناكلبالاتئ ايو نمد تسل ابغا الاجيركلاب دب تاي
 لجائومهرمْسن رشكتخل ئ امجد حاولاب نوويرت بس ابسو بسسر ]باولو كلوب ضرار ضرار جامن امر

 كير ليوم عومىاناطلت لالا مللي ربو ركم عيال مدمن ديسر طقم درشث اى نابل دزه لايام
 ثتواؤد نابإبو زادد ناب اييلحاةميسبسزادداحاّةمندونركم]ت ركام لحام انَدّصمال حامل الو انزل نو
 دزخررمكلاب لدم كيبادوكه يسيزحسد اقف ميار املرزرولد خيرت ال امام الؤطب نتف ار لحازمروم)
 منو :دنهد نياكي ل نم رست رتغل تديمجتد قنديل يدنمورسرب دانس كدي: جلا اذلابو تشوكركءارنا
 [ضيال اندر [ئأ تاه ب اوحو وكريم تثساو ءاكزا نما هوت عب] ام شلاد ناو زابار وح
 كورا: ليما لنا وروضلاو ءازتمسالالالزمالاو تشن[ وح ت ضو ملة ىاالذسمتلابلْنءاكَمِبك نم
 اج عوشولاب ايي ىو زلكلارشتيزماهه مج مودوببسل اضع اهماجير لججودكلاب ليحرم تعضو لاب مادا
 ليازب نيرس روس عب تساسيزا,؟با ل اصمنورن لص م لسمو ا هار بانر قب لكم رطل م! نيظلاب لطم

 ليلقوالسامءاطعلبلقترظناذإءتنبا تاور غرنمل السل جوبا رص افي دصزب تحارجو خزن ارخجاو .* تأ
 ةلاشاردنبسوكنانش ندشودو دشاررغضمزونهركندنرككت) والامن كج جت ابانبو ندركءاتبل السما
 ذريىالوطم ضان عحارنهانديشكرارد لطم حبنا علا هيالئازتم اهبل بلا ولاهي وزجم
 راض آنا هلزيذعما و ةجاط نع لسمو افر بانشجو تدوير لعمر ضجيلط انيورلطمل اجار مادوتادربدو

 . نيك لغمزجسن ماه عباوحطتتإلو اركب كراولعم كلان درك ايو تيربور كرد ن وركب ا'ثيو لوعمراحارزح
 قازعو نرش كس دردايروتس د نرادخل اعماةييرشز لغم لا مناد عخن دروحاخلب اعز اروتس سدر 1

 ةيكارنا د كون ؤركلابل اخي فدل تلخمارهد عندا و لاس و زج لس طشابيروك
 قيل لقمر اسد أنياننم نك بارو كن شكيب ازاي رهد دوش يكب:

 ريل
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 رخل و مضل ب ل جب حش حامل شملبق موقد ل اةوهف كأن عغذاشومد كك سمنت تخ نادر مل ولبن
 يعتق لانهم تلي لش لتَ ندر وحب ذم منوامكوامنمإلا ل افاد نمي تخلي نهمدئ دره مان عيان
 ع رعو يجيتخل مدحت 110 ايلا

 هبال فيلا كطتسا لاقي نتساونحبل اذار اتت سارداسصملا ةنيندزلاورثذو ناويزلاوليجلاو ماشا وحلا زئم تايرثو
 منمردصمل البوك مانوك تت هدوب لئاوكى اكلإ لصف ابرد ديب فوكم از كلاب ل اجده رواها نالزتتنو
 ]وولد بإعكشؤددو معا توتلتكمو لوبكمؤمف ةدتجى إكتكوريسلات بلك طسدنب لك رنم تغزئوكم
 دن لليتنتشو أ دزمرفاو كدت روان باك عنءاخ ندب ,زحرد ندرك ابو نتشاهزابإلب اكمو | وكن بتسوب نش نعب

 لتكم ءاضء دن !ليثوركل ايلتكمنإ) و غمز ات كب خلاب لك ريزحا اك نبد كنلكلايبو كلذ نلكو

 ضبا 1 لل اييرشتبو كنب 00 4 انوكل انكر ائدرزا ع وبكت دسزىوب تسد 5 لع ليكم ئ

 0 7 رص : 7 7 نمل افيو نايساو انتم ةباص/ىانونسلا ناكل اقيالوْضصنب ماللا هناا اهلي الزم عمو يضل اش لحن ٠١

 ملئاتفهكرازاكتس ون انمدلر لك رايب امو رس متلاب ل كر كب اعتءابز شما ودمع هاهنا نكرلل ذاك
 زكلاكرئيسلا دززةكتلاردل عب لابو نأ عع نميرصم ينضج: ثجدوك سمول ح الا قرع نبال ديموك
 كوز, ناوساو د نالككم ناد, مم نيته كمون رهان لوك كريرسا«وكلاب لكم لكم حكة ماد بكن ع
 مليعردلاءزشرد كافي ازتصمل كك كل اةكازكك ام فب غن ديشكودر ومس ميا: اكس ضو )بترا )كقو بنا
 ثثكتمالب ؟رنسر يدرب نادب دكت دنورككل اب لانركم دنكو ُركلايد نآطلا هنن االب كيوم لات ىإي سس
 لشم مالا ترنكتئش ناو م قفلاو ضل اءىلاكدنم تن ناسك نا عج له اكونت ل مالملإ لمعت
 دلزإ لو ءلهاطل اخاذا عايبا ديل جلا لًمكاؤيضلا مون لشمال حرم ومو | يلحب حربتداكن السكلاب لاييكم ةام ا يىراعح
 مق انك تنكر انا ند وتسريركتاو تجر ن نيل فكك بوب لوقت ىرجدنج مدومزكلاب لفك اضيارلارسأكا
 كلا قيةنمان عغىراتفد نيل فكر اتفرؤي ل يفك يرضي انزفكلاود سسنشنرإن نعبر درس ناهو"هرككملكد

 ءاباسننوا كيارتلمكاو لام لَفكل ان نها دور انةر نيب ل شكت تشاو هز ودمتسوسل مك, كفنب تلدكو ميزعلا اهلا دنع
 رايور نك ادرك بلغوا |نكنمؤم تعكر د بانو نع اهنلمكل ا مكلف لكي الوفكو ل دكربومئمكم

 متيلواذاانكب تافثكال اّئيو نيرسبتقب لفك ميا انت ءافلا سكب انزكداهلفكو لوو دهوك رغم لير لفاك

 ةنوزنورشابر ديزنادواركلاو - جلوط دوم ع كومو ثلوج واركو درعلايعوغلاب لك كدزيز مي ليلغكك انك
 لاك رشح نمار ناكوأتل نكيرلاذ ار لكلا حنباو زل الكي نباو | ونس برعلاوزيددد عنا جو نسدوصمةلالك
 ًانيداركلاب كر نمت غب ليلك دأ نع جونان وربشمس نرش اكل ولك الكر كال ماركت رْس ننامئلالك
 تان عم ضمبجب 14 ١ م نعم او ملا ١ لعاور تحور حل لاعب عججد انمدرحلو ظن رحل 57 احمدو كتن ةدري

 نيل |ليطاربا وضل نانمن كبد عر" ان ٍننكب ليلكا ننيتدر وأ تقصر ف اضالا زعم ايف ّ مال ملال

 كيو زيو ندرك هرنام لالكإ تشبوكت نع تشو هانوك رم لكه لك: لكل ل جد نيس ل اكلك بضع زك نهد دادذا
 ليدي حلو اقلب ماغلازتكاد تلا حى الدكر اس نرش جانت اثيوجمل ايعحاصونرّْس لئامنارتُش
 انفرطمو لكلام اكد هرتك دصراثبوكور لتكمل جر ةنضكشو اهلكايرازعمللكمتضود ندئاش وب جات
 ذيك و ةفاورثكل انين درك ست الكت ادادضلال ار مةاكنئيجلمو الاجل اقب ندجعم الآن وكيدتد نعل
 اكسس ادا : ركب راسك 0 ندَس ماو ماَمَد ابا اكرباعباثندومق ربو انشوربدنائسالا نموربتى ا

 كثدملاؤو تدوم: كلاس ايمورم له لضاوخ ضربا زا عما هو نإ ايبمضل اب ولتكن يساوخ ن دكم ام
 قت هاك ثرحلاذ و دوتس كود نايم) هاكالكراسو َّنسأن مدار هاك. بي عوبا)ةلهاكن ماها ذيله
 لفكدؤت هظو لوط ةىلاتانبل إلك لاقي تايم ماتو نا دش مومو هل اهكأدسازإ ب ضدرم وراه
 نئليوورزيل اب ناك ة.از نو: تدر هزبأ جود ميا هءاب ةضنو تاع ليهبك هين كواج مان نيكي
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 ننعامل اقب نرشراوشد لالعزت اررت يراوح رسل اثم لعْرُو ضن عن درر درددن دركد لزق كانك 5

 رطئوركشدوتسل نول خص ككلعنت مارنا ني كشزشو ميزت اهر غضب ر يختي نز ميارلعزم شمل ليكتق قت
 لفارق ف وناج يضع نال رعرتد جلاليزحرابك تتر اطو ياسر فوده امانملاب لوز ه بَعمَتَنظو كبرت
 نوكيل يؤزلقبذاعلبلذل ثلا ذور اخو تدر دوغلاب لهزف قو ماحلا تدر كنب شبل ذناندنهابب نايكي و
 نبالزنرنم ثخلرقا [نآو عغدشن كد نب لوف نانددنب ءوموءناهوكردناؤشل مة تعم كرش لك
 هلو مرترسوقمنالطسض عضل يو لام لع ع مرنم دود هزم انت غل لاس عكزطصق طسف قذر ناكل 0

 د و اولا ور 3 يدع ل 6
 عال مكفز شالك يركلار لصق ناوزلالم»اخطلا ةبرَصَم مدنكرتكمضلاب,ل اصور باس ورفو فيحضركلا,ل ضن 5
 هنم تغليطتل وطعم م وأن عغندبرب لطف لززن]ثمرك ان نيتعضن لمص اصعدن عن اْسِلمْعقمعْلص 2

 اءافمونرب وب ٍخارككل بل طقم عيوطقمىانينمتيللق عذبجو هرم مانو تطقض انياّصازعتعظت اذا كشر 527
 ها ميعضومث(لا دبر شنو نيته طق عضو ملوطان ردك شن ووبادد وحكم اجو ملكا رايز فج 5
 وكب كق تلحس لثم ملعش |رانفدن عون لوعت جلعاوتدنلبءوكلع ةذدد كم كلك هير وكلا لكما 0
 كانسإبم رد لفف مهذررنيذاث هومابكو لثمليفق تحردنا دوت كج دجا ولان ممدلاب لضق دش, ديشاؤ» دي ىييج

 ايراطنا هل يح عأ نعغن رش كشخ خيال ودق الند ركذإرزعسزاهوركل ف اذ نص[ عع نتشكرابطسزالونق
 لايت ليخيِديلاَمَعُْم لش ليف اردن مركزتتو تفرد! وك تشاد ايون دوك تخلافقانش كيرا 4

 دنا ليلق جرح اج ومفلاب لقا برمز لن يلتف تيسوزيفركاوب 5 :ئأ بعمئورسكبركلاب لمي

 كل ءانم وق نرش ةليم ذااوكذاو ٌتملوَم حيا لِلَمو نوليلت مؤهوسودرعر ملائم 35 532

 ىكلاويضلايزتكلاو لعل ٍلع سرها انيبنيكتشل الق ندوموو ندرك مز يِلعت قش ادربو ن دز جوددوزيججد

 مهل وموت نلفوم لون لال ايو لق ىلاوهزكناواوتزلا ثدح اذ هيو كادوا تنيزكالولقرلاعلاتبواسييج 2 عك
 زهره و الابد هورس مغلابدلق ناعلاو نزلا حوتكنودالاب نؤ دب مكئاذ دعوا | كالو كلت كلل

 عوتو نودازب د نلبو نور علالتتتسا ةرعرىازق نتالي هزجركلاب ل تل ززن ونحو جماللاةقيللم مدرج سراتو
 نه ابك الق هتخاف نوح قرم ذل كب م نيوتمج ملح سف ولعل ل جر كرن م ضلابلالق ننخركو,تحرع نورك
 لازازلاثمزدبجوجمساقفلابو در صمكلاب لاملق ندينبانبحو ندرك نلفت راد هايس .تاكن تكلمي
 لص 7نآ ء ععن رش نالكؤشو نرش يس ابن يضم كملف شم لق ندركب |طشال تلت لازأدد
 اعصرهئدابباذاشمرلاو علال ضال اقيو دل ررطنىزحا تود د عوزلاز لهاا. نك يرشسلاو ةضلاب لستر يقتحم

 هرمعوبال[سنالك لرش جلباتق مدمءوكولمجاتوسذابازلكم لبق راظر تن لشي ظفتبا مالنا.
 ىدكلانعلاقملوم لوف يكول ماند كدز شايب لكتشرقدكلا ل يرن سزار د سن الكل دنعر ف رنجوه كبت

 زاد تورم هييوذلاًحال 5مم ىبودم كل طوق ىرقوامه نانمااهو لالالا ذكر انبو زن عع 74
 ةودلوفد اميؤكلابلاوقمو لوتيلجهربصعدوبصلاثمدنكشو غلاب لَو مضول يلع سسانلانلةتيثكلاقيؤلا* كلج

 دركلم لق زج لمتغلابلج جلو اعز هلم تغلي تعمد نإيزاضيا رتض اكل وقم نخر ايبدروانابن عمرلاونتو
 يلب 5 بوجلاة مكرو عكار لامن 6 عجمذلاب لوو لاوتاد اماما هذنان لوضرل ىنل اتاك دشنلا, لبق لك
 هلع نقار لغ بنك يلع كوس هلع تيعدا لرجل اورق قالا نركووم نحوك, لوقا
 0 ا كالواقترلداقم 5عىا
 :ويو نطلب ماكرلاوداللا بصيت مامن موا حان لقنب عرفا لوط مالعدانع.جدادلا ل وس ةمهوتك

 د ا و و ل اا كي
 تئءابما:] زم . احربو نش كش ناوتسارب تسوب حرم يقتل جد تجاح ن درو لكون دش تاسبه ةقنذ

 ”قايم رلث اك نداتفاد ن دشن يعنمل اهزفنان دولا ددوجرضو دش وشم تبارانب لاف انهت وكييو في

 مولي



 م

 فايفيوش هزشم آن لبن دركت بند ىار نعضبو ن هركوار نيجش كأن عندش واد ثساولف م يووم دج
 ضيه: ندب مادا 6 نوكسو نيتمنب) بجد شومر زي لبق فاطل لصف كرد ىرنت سوكو نادر ذ
 هلفيلاو تخل اخ كل ذو فسار لضو لتنال ابو تشع هت فمنئ اهرب ترافل ضو
 ةربوالوزلخرلامل اهنوزانرددنر ىو: ىددركن هدكلابومسوب تاب لج كوع !ءاَلْم لت الايبود
 نيج لاوِدكلابل غلا لادا ىودائد بوعي فاعمل معلايرثل انو ثكلجو كتمجو كلم نيا نمو عرشل كحال ى ا
 ىنان مانرسكلابل ام لئاو اا, لباوتيبر اللا تزخئاو نبل اناني لعجمباهيلِجاء لعنلانءلباذو دشابن نشكل نايم كن
 قاسنلار ولوو مّنحآ ف معابصد ابن ليزروو نرما نيب ةهلاب لوو لشمل اوبتليَم ان ماعد ناس لاذ مئاو عع

 دو نتفرببيز لاب وبل حض لونعبال منجد دان لبصام ها عجلافبو هنن انج بسم لب اذ ماع 6ك كمت نترك

 ضع شلا للنب تيارز اهي دب | نيس.ك نيمز ىدنإ نيته لبر وجدّلْضْرجب درو مناك مَع ككلّبقتذاشردسكم
 داسلال انا عياليكلاو كلذ لبق شن نكمل ذا البصل الحل انبارلائهبو نش اب كدم وريد ىلنودرجزجب كر مار ذو
 وريني و اهجبوعاهازد لج املا ءالق ةاثيدن تعزف |لجحروانا اهّيلَج او منيع.- لجل اب نفنالا ططنيملا ف
 هنن لاه كمان وركوب ؟وهموزن درع تزول جد عنا اذان و داجاذولم نالذ ملك ل انهم قدمك زمر انتهسا
 زلبامو الج تيارل ايو كلل اهو لص عجم اسفر لع تش وهو 11 لبالإ غن نا مسا شاد نوضاةميو خز شح
 اهدذاطو زن (نآد َميالضانانيع مل نتا زلا طلعوا بازل امابابدا عدله [ضاكداض نيمو انانيعو
 ةيوراتنروبيف ضفائسا اني كنعد بكل بت ىذ نوشعم ا كدلك لوزقاط دابق مهلا. دو رنع كو حن الذل ىل
 اتانابعاتدالم دام هاواج شار يلص|ز شحم ترا وف جنيتمجلبف بع جد مدد نوجووزيرسزاهد ايز مور

 كاتفرزب فلاب, ابن مود تييرعو راكابد تثير تحوبدرارب مدد سجس اريبد اننجرإز امهر هرادبز ميوبزييرخجا
 لاتإ يارس ساكىاهرإنو جلئانج ليج مين انئل) كبورتض ع كرائلابد رخو بابل ةيلص 6 صين حأ تمعن درك
 ت0 ؟ةدب زج قدص]خرمئلخدالاثم:ًابلازغب كضم]ت اذ امير ابدا حيف ىزيحرب ندد[ ىددد نوما نسب

 باث نرثي ىددانودو ندركتسار ابار بانك دل اعمر لان رلب لجوالك جاو ئلاوخم حاضرلا انلتبا لانهم
 3 3 ناوجب الاسم انشا و اعماتم ا ادداكنتةركربل ابها موبالبَف نميسنلا بيكو :ابلا عنب انتم حرر لثم
 هربادم نش ن اكسو !ثيبذا عيبربشوكدران د نبسوك ل باطم ةاثسرإئ د ئساقنمن سما بيل انتم اهل د او ظلال ّهقا
 ليتات اه دوغ تشكو وماخاربن دزبر كا, جاجا نال ل ئاقم زمان كمت ككل قل انف نفك نَ شانك ن اكيدازب
 كل! لاني باب بش نسذيم او ارح لش لاقبو املعيباوطيجيملو انتم هولشامو كلم أريريج يشد ادوكبو بك نيب
 نتتكيلاتفا نالثبوا نالت اه اّيدد جل انفانمشدركلاب لئفن اكدتكزنشك ايل كلئاقم كك« آبلاب ل انتج ندركزشك
 يوك نفل ساوشمل للفت ن مرت عبد نعل َس مجد ةزكلل دش التشاو لآن كروم قنكر يجب نداد
 ةقيرطبب كلت كنالَبَعِن تزرهو نالفمليس نه ثلع ةاملاركتيول نان وسور امر تنك ةاماولض لحد

 «ردصل اكياكاروادزىررب عب صل اهدو ردات اوتسا انف تاز مفان نب عرضت قلاب لانه لنا الود هما ملا
 كيان اج زن انكأل نبه هل ائبالرلظال بق جلاوإو شعل! لش ناكن اذ لو شمونو لجرل لل هدو هداؤومساند

 ديكو تشنو تبلقن اذا اهمشمو ةرللا تلثفش وامل تانى! تجارة اندر افدمد ند يجني د دونتثكربد
 تنمي نولي لوتيبو غرب نر مزمو ةمزال نعاس نال غرو اواو نم اداولانن لاب ندرك شكل نائا
 انف ناني كك نصر ندورضطلا اخر ماآلانشحلا ةءط كلل ذوي رشي تال يلا ءانلا زل نداولتنف !ندنلالا
 مضض نوعبتب كنس نواوهمة كمل هاو اركب يقمن انلاندد ناقل فقس اوال نمل عانلاننزكاتسا ننال
 مانا كثخور بلت مخن دش كثضيتمل اب ىلوتشم لوغ عل تسسم هرئابيوزن عم ماللا يب دشنوركلاب ل ودق
 ليا كبل كنا هردكش>ناوفسارب تيب نوكسلا ركل ايل وسس [ ىأ تهغبنم درطم ميز عض ل لاح بم

 نيتضب] نم جازت نالانت م ا حم ظ
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 طفاؤز مرش ىولهد جبان اىدعد نعمل هتعيرج ءارو نمدو بباب راكلاو ةعرنلا كالفن مزتف نالف

 ةىورمان ليهم اتسم تشل لحم اوبرا تكلي بزرمضلاب لج لثشلاّيهىاعدبالازتف مدد
 ميل ع لس سوح نم جانبه اذ لوخفلا لات نم تيب ةيحان فور اصنالان ممل يلع لخد منا ثمان كيصح
 اب ننكري الغ اهذئتلسراولبا تاو نمد تيراجي لاحت امنمددصمر كلاب ل قمكلاذل خل اخ متل بلو

 قالك لور اهجلاهيدقد جر حارب وج ناب اهعريدشتلاو ضلال ال املي كلاي رْسن اوك. لسا
 لو داتفك نيجي ل عزه طبل ىاتغلاب لف ةزمازتن الخ ميلختراكن دش رزلايفتسا خلافات
 0 انملاضا,ةلضرلثملوضمركان م لمس تشاو للا سوس لزج ميلزغا
 ”دنكزيامم فكن ددكعمطاثن تنوبر كوين تممزهارن وس منلاب سيرحل انضا,جضب عع ككل رلوضرنم
 دلو ماعلا وركن ل ماكو رلكش ل جر ديد هر سس ناري دركب سان ركب لك جنالض ايزجل اهب ءليض
 دليأ/معارلا للا مىلانلر) دل مولسمل موبايل هكذا زشعير امتاليح ثونلاوبال شل لكش
 ل مدب ننس ردو جدو ه ؟تحاسزا ىزجفلاب لْثس كاروشالاو لكسفلاوءو تكلا للا مكتمل

 ذاد لاسزنعر اهنا شحم كي لصف هزررسر نم بان دش نادد لن مناك عن مدرس نينعفب شف جلاشنا
 ليفان دوكتدركز !ريشنال اص ندش دبل انت نكت لص مزالدعتم نرش ادجو ندركادببو جلف ارجو نع
 را عصاصحوضاضرام مهب نوكيتل ملا ن ماا صفنمو مالنارنوبب (ة مكي صفم كرش ود ندرك ادعي لصاقنم كلك
 تا ثررملاؤو ىركو يزص با لصافود نادم عت او داز اىكبو ناز ماا, لصاف ناب 6 تاكل صفم هءأم
 لاسر داثزإ جز شوراصح ندردراوبد يضم وكر امي نيب تلض الام «ريبقمانكرجالان لة ذ لص 6 وا

 والسن رتو ممحاو اانتازاعلا دي ناز هامل تل م اد
 الويس وكب اصف ندركمادنآ مادن اوان ب اكن تحال صةلضند ندركادماربججو وكاد بل يصغتدنشان شكر دربش
 اتفباجد حلبي صن دك يوكتلاضضا هين نم: ن الخ ودفن ]ضف دنكارج طا هؤحنايمككسو ءان صب
 طفت راريرب موه منمو دوحن إو اب نْيوجن ذو نكن وكيل ضع م لضم اذ تاكا ذا اههوه لعزل اضغم ةارماو
 دكا رب ن دك مرورا نىك وبك ليغ دج نوكيو ثمل اذنسا نيب ةلص فرجن اندددنقزذاو كيلع
 لَصِييإضو متي نمط ضهو هلام هرايدتل الضد لكضفل ابمتلج إتك ضعت تل ضانل انني ]ضب نوركو يب ل ضاننم

 جيان انباسادنع اذه موصل اة.لرطنالذ اشيومو [نمآ كل صفي ضو هر نيبابنمزبكم يا يحاور ل نأ ح
 لجاو بك لذو لضنيملا تباعا اهب ةلملا تلضفتل ايد دوك تركو تونمو تمو نرخ كو لاق نضل الع
 بيف اللانال فانا نكن منونلا تطتسان:اولجرلاننلكو ببحل انمنيتمجْضةإمللاو هوعرل مب ال كال

 طف نون از الك كب دكبال :لزنمومو كلك بعالو لاب المنال كقالاو كلان الك ئنمكعضوملا انه لسمو انيقتج
 نامرالانمٍن مرير هلانم_] طش كيلو ةيكرلا شمل ستمنح ال ايد عزصتتملا تي درجرب سود الل دنع اذنه
 ىكليطضوغلاب تايد ل مذ مولإ انواع عيلوف يردوا عنب عض ندرك عه ىدرع مان ضباب ]طف سان نجولييول
 ةكأ نحل نم تاكل انو باههذ لس ّميامزصمو فوكو مكريعلابلانض حارتد ديلاثم جاور مماداورك

 الو هدرا ]كما سكت فرم كل بو مكل فنان تلم ايدداكد رش لاعبا ىلجب, كلج وكرب نتف اب عوردو ناهي لامتما
 تيرهورنم تخل فيس جلولذ ختبودداكىدبرتحر له ضؤحمفا درب كيوااذ لكنا ةذحا) ايي خم نم ئويب
 +ةوورندطحو نرش مضر للقتركل ادرك إل انرلف لاي عيارنم دسم )لف نيكو ممن عع ركن نك
 ول موهدل تجد ل امي عمجاهرحاولار وتيم ويزمخ عونا موقلاَلذ "اجلب كم ةراذخارانصا ذازكممصنو
 . وتمود نرببسر نيمز ن انجل الفإ زو تانبىب كح نيمزر كلاب لجلك نمو ل ذل ف نمل اي و رّضاكلاب لالؤو

 دنك ناين بال فلَعم ب ليل يل, مضلابل فلن د شب عشر تخر يرتب زيت ن اونو هويناووم:ايل:ليلخن هامل امو
 امر ناكولو مجزل )بم ل عال نالذاين من دز ءاكبوه يح ابدأي هاذ تدوسااذاعرضل اائمرائلَمَْي

 0 اا 1 0

 اع



 2 يع ظ

 6 عجلعل الزغلرغملا ترادااذا ةلذا تيلزغاوريدا علت كاز غأ نهود اماد تسلا لصاولغلا هعمل رمائعاو مل تنذر
 مه 0م 1 ل ا :
 مما [نوكسو نينمجل عب كأ ى عع نتش لضع طور نع نشد اررو نمانشو كرد ذا زيجازغلابلطب ناؤعو رفا

 ندردال لاش عاميايدورانلال ما مون مل ااهومرزيإ عرنمو ناذنايولكبوطخنوجوتشرميركلاب لسع ْ

 جلس ام هسش ربو اجا دنيا كل فم را شيول تشم ع اون واجر كرت ا عراالونع
 قبو غبالك ب! تلاشكيى زل زمهل اثم نعلن متشول هم ين تس زي نش وعدو تسو باوتذلاا,رلاننع
 تيل طكيع كاشخ دل خلال ضغ زكا ل عدل وير تسال: اللبس مار الظل
 لائمخا زمان ع يري ل ونمع ل فغ كيران كرمارب وهوبناو جلطايجريشابواكءدامدوحاو ج]طيط دوبنا
 صل ايف زمرا ىزجنا نشل فاغدصقي] فخ: ل فانت ادروتس ندرك غ اد درو !رئزيج نلنام تش اداب و رو ناعنم
 نب أح ثيرحل اى غل! :لضنعملاو مير ل ضع جر غار هني ا دتاومئ ال اعارشابب تراعُز |ىوردركلنامزريمذ
 ,هباذ جلالعان انجرد نايمدد باردَغ جتنالعنازجودود بوبحنا يزجرهر مارد دب م رلْع قنفغلا

 بوسيل ناشط عوال ولغمومُكالمل ةبالوم يل لْخل اننيكشت وزنول ايد وش اربي ن ءاكدا يس هاككي د ىددب
 تتيدزبمزل 0

 النه ذِي اذولئهل ابو ككل تغمر شن نوح وف بنلي 6 ١ اندلع ماكو وس تنمو كلان تحدد

 و مل
 لابو هدان:لغلواغمل قلق اخ! نتساءل! ليو جل ولغادنبن هركم ضلال عر شحم رثغاذ ناكاذأ مدص ل غ
 نالد عل انف اه نرماذدو ندردارد قفلا ل كنت زيزوس ضيا غزل هضرليا موس ل غول ارلام

 لو ضاع تسمنعرد ندركت انج ضلاب لولغنر اقل نالخل هايد وزبلالا فرب نإ غن مبيضت كلا غلام
 ينشر رئوي وى ناج زعم نوكبن ال جواشلاو بوجي نال الاف الوهججو يولع يزيد لحب ناَكشر اكاد
 تاارتؤرو لش ماو نانو هدم ن لعل انهبََصاخْمخلانميلولغل ا ةرعوب اذ ةلولغا ل بجو انونجناذحتتو
 يا عابصلا تلطاورورسالق زن ايحلو لال الو لالغ ال ثٍرحند درا لرجل غو ككل خنت نانخر د نايم
 نيمو رساؤحلاءرك ابيت نكن يمد ندينايورد د رِشانكرايراوحو ن ديسرإ» موت لعد تس ادرشن َصيا)العازبمذد
 .يلم كح نادر يبانكمدنتساوخهدوانلطم تخط لالتسرنل دق او يأ لائم فيبرك
 اخ مرير من ةويموامزحو لثمنونلاب نييعدنمكخيينع دوش مزئاث نداني ى أجي هيب هدادسدؤحنسوب خوعضوم
 ةلغرشا ويس ورارركيركيو لش اير تشن هربرت ابو دك موخاتلشونرد يزجىوربدكدالوغمدسد مازبات
 كل اموت ذر ,ءاكانب ونحاول خبوارلاّ بصح: لظوا ماغوارجبتنمعتجا هلك كو فلعو تحيد ئ داو علا
 ' اكان دوبرو عارّصلا لبا ادرس الوغاهدأل وو كرس كو ناب اب ىرودو عضومو كامو نورك
 دلير نرش نوكانوكلوتانهتسو اخرجت ماهي شل نيس الإ ملا ) انتييزعراو يه نو لان نال ل ئالوغ يكلم غد الوعلان ركل ءنالنلاونار كذااعر كانا يهد تو لال
 0 داركلاب لينعزهمكواكانب اّسعانتفانشيلو اغمتننّولتىاإملا
 زكبجر جلويطر اها اها ببالر يش ثيركلاب يع اطروسسز او ماكدغلا,نالونعو مءانو دندادزم ايزاثو انصع
 للان اتصرف ثيدحل انو علضترلا عم عاج ركلابءليضن معو طلخا هال نلالاننعاو ميزع نضل التعب دنمو
 تايناواهرلو ةالإ لاا نبللاتلل مسا غلاب ) يغمعضر دوراتنا اذان هلف كلوي لعل ترض لابو نعلانع
 نم ثيرحن إو ددوراهشكرد.كناور با ضيا يغمعضر بى هوبا ع هل هلو نالذ ل اغا جيمين ل علاء تقساذا
 انفالب لئاونعككرارلاغم و سيرئ اخ تموكريربطس ىو ابورشحلا نفض رفد وول اب فان مورتشل ضن ليل ايو
 نوكسؤعب م ل اذ ء[زيلإ لصف كادسع لاو ومو تورت مان ال يعمم ت>ردهويم ناليع م |هتيت
 كسل نام نكد وكىزابزا عون انف كيل انتفاورطلا هزكيو لاغل تحي ناكزنأ ثيرحلا يو ننغركلاذ لومت جلؤفأ
 تاتفب نالخل اذا. ل ايدو ن دنبادركريكياسيسو قفا تف نانشكلانايعهرو زبن اتش د يضرب لينه منم



 مح جيا"

 مما
 ثرسا 5 ابو نلّسهررؤحدر ايود نأرتشرنو ادخل العاقتسم مزالد دنا روحمر / هود ب زان عملضدلْلع

 نيل رع مباناذا بوجغملا براَصْلالمو عونمملاوسلَوالابرثطعلان يد اكمل نينل بتال ايدو لشمان باريس تش
 رككلإب دلل ماتل عزم ملاك ض غلا ب اضع بغل اهل ضوبال ل اعل نال غل اسدل د ةلاز مولع نضع لكلام
 موو يلج خو !لئعالاًهبو ىراكزاار يك شادر اب وكر, نيجبن أهو نرشير اهبل واتعإرنم تغب يلع داي

 ال انبي نيغادوكن درك ومشمو ئزحارجم رم ندبج ويم: وا يسجد ندركب اريس] يل ل اكل عى الع الع
 ملايرلالعنوبعلا مايا نم موي اثإ كيب عم لولح نويل العار عوهلتى ار يزت ولعت ع لّتعي ن ولف

 ىلالعراورركلا,ميلع م'نارواراثفر تياغانرق انلامللان انيبو ىزيججرهق اب ريب دتنكرد انهى وبرذيا
 ثربز اًياوىلدالا ماللإريغي ل مالا عاول 6 امترول فعل عضال مطحن كَم ائدوكرملو نع
 لفل اهلها ٍيلوركلد ناكر ناو تلفن يجومداعشاو عرفو وو وجل ولا ءانعمو اديك
 ناسا نيت ئلعُم ينزع نوبل عل ومنماهرعب امر م ضميو رجلا عدربو ملال اب صتضمبا يشل

 ىاوزوعد يمضلاب ولعب ةشن مر ىاهرليلاطي درع ماد ان يفعب) علعوز ل واكيحو نان: ]شمت رب دباررك
 نبحكر اكو نتشادراك لايتم |ندرواذ ردو ندومزهداكلانعا نأ 2غ در اكدر مان نب ليع بأ'

 دلو موفر ار عت عج ئيرطراوتساز هان ليي لش وغلب و جنكواكو حك َع لعدد ندنكب اطضال اًمعا
 الابد ككليوع مركردنتخا درب اوال وع وع نيركش انيس هظدزاش ا زو نمادو ناثكم دية فعب لتيع نكاكيتلارلا عودا عل ةدونض إنا ىداكازكل نالبلمَسو نمذا لتر لباعن انس يبدزن جزل
 < ئدابو ندا خئيبكرداب دىبكربن دكان ل يوخ تتوص د ارسوملا كوتا بزب لعل وعلل ترها و راكد
 لابو تسال علال وهناك نتملوا كشائزلعلّوعمب تمعس اذان لعو نالعب تلوم ايلبو نتساوح
 لكورادل ايل ابعلوعاهئب ءلولاعتلوعزبكناد اير امذاثوض دلو كل وعملالاو نشل ئاثوعملاط
 “ناو اك لذ مبلوومنمو لن امالي اعوهن نازيمالامد م افىإل ايع]جلال اعنصأت معن داد ثوم وصف و
 افيو نس اارثالا ل احعونبل غرام شيلا دل امو ل امود اجو كحل انو اوروبا ءاوليمالنارهاججل ناولو تنال
 59 ءاعرلا بهن توسو كال جربتو اهطالكن مبين دلال حلل ب ضم  عوما ل بعماوقو بخ ى ابكر ص ]بعد
 ندرواربو ندرك ت دايز ميال وعلو مللان مبلع تلح أقساط درجما لانا عم ارومكلادلاهرعتلا ف
 مهو دز زا حٌص ياو جمواغمنينيم م نأ صل وعم بعز احم ابلاوع تعفي ئاتلاعرت وضئازد مانيس

 رمانوغلاب | هيع بو قركذ مو ليزا ل وعود بز لوعيو كلومل اب ببولنملكْض يال وعل داغمو داره نايح

 الؤلا جبال هعب) هع ةاماورشلا ةروزصلل ماللايب دشتي هجعاولاذابئرو ككزل بعل هبل ايار
 ايو مد 2 بساننور نام زحبع دراظو وت وز اندايره ع نيدشإ معبد افزنمنح

 اعل عز انضك نالبعى هر مان نالبع: ضيق نإن ايبدد باق شازكو كراؤحر لبس غتم) بعل جرم متغ
 الاايع] ف يليق مو ان هدالفادكروزلج همز امومل هزلية جنا عيلوف كنوع كيل ويع خدر

 ٍنَعا هوني لاغو اهنتب مجد اد ذالامانان نال عوالبعل اتالم قبو توبا حجل يعرابب عربعم
 متخد لاعامالعهذيرمن الط معلاب ملجم نعل لصف سعال وعادل اأن دش رجب جلاوعا ى بج )يعز ترنمو

 و نيسانارع :ةليمنيبربورنم نضمالي عطس عز أيزع وشك شنو رشم ةئنام اهكاتمونيمزئىددترك
 و جامي يركل اب نال عن جراب سارانفرو ككرحد دك هروهاقغلاب 1ع هنرتغلاب لوْسزح لش رخل ا 1

 لغانماد محمياهدّصمومو نيف خلا مسالا نوركو ز انتشسيو نانزاب تيعك عيل زانم ل غتاذ ثراه واةيبظلا
 قهاج انهارل|رزعلزغل اا داع كاولزانغبو لزغلا ملكت كاز مكمل همارمل :ءاوملشملا ل ايئبو نم كغم مو
 كود مناك كأن لغم ميال زخم العب تشدد [ حث عغ لل ازتغا و يشر كر خدش الواي ازغ هدا
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 تنرش رو حاشسر ايجلالثطعا م هر نيمز نسما كنتو ندش هوبناو ليضاحمزنعو هزنبازراوشو ءامال ل ضعمو
 - ءايرباس وام جاشوحر ماقومتمةورطاظشو!لطعنتحا امل انبرغخ نيضفب_|ط عز [ئضخ منوع نمو
 عئيلاومولخما دل ظملا هتلر ءككل اطول طامو عيان ائن وكب نيتم بط عود ككللتحت [تآد عند
 نارتْسسل اطعا اهلمزبو الل طع سومو [نروكسو نيتهم )طعونز بدالاولاملانلطنعل ابو جليم اع لصان اكنآو

 لوط اكسب دس طل مسالا العال عئىااج ارطغو نامحواتالطعزوبولطعتئان حالسر نايريونسر 2

 لططم] ماو عزن اما نهولطع تلا تنفرن: ةام |ةشياعنتثب كاذو اهله اعرب اجو !:ل طعم ب قش ازكى انح
 4 دنهل طع ندلازشم باعد طك فود دنا لاطساقالطتمل نوع نيد
 كين ٍظ اججزلمو شكيت ن اكسنتنر ركب كي يدرب كس هدام ندد اطنءظظاعم المع جلب اط علب اظعمارن اوكي تتلخ
 نامل بكر لابو انجب مضمر بكر بعلل موبمضلايماظعلا موب ”ئاوو نم ن ععرتسد اريرمسو دولموظعو

 لي ىإننايب ندد تسمواج لم عرعشبؤ اوندد فته ذ | عفدل اظعهزيجنب موق نرمآ هر كر ظح ةكسإولابارلارثالخلاو
 كي تييرو ناجناركورم ليل ثفعر نم تا :الفعز فان هد انف تلرزلا مع)ن : دارك يشار مهجر نيسوك

 ىيي 2 لقيتيلتعلاج كات عع نفايددوزنادودزي عيشاج لمع ذلاغإااكلاججبالياشنعلا ويب كشموك
 تاس ]معرت اكل وقيم لوضعم الو ابورتبلالوعفم ل عدليال دلل ناله صوهريوبيمل او هرصمومو َّصيا الومعمد
 دلع ار تشكن داوةبدوربدو ت خد لومعلت اعاردّصم ن وكل الوتتعملاعانبجئغتسولاةر هش ورب ربح

 كقعوطوتب مل اهتسرثك + لونقملا ىلوء انقبلت تاكل الذال ل نب مردلا تيمنسم لالا لاق هتيد تيطماوالتّشل
 مق ثكرىانالف مدرل تلمع اهي دبا عصاصم ننام هر انو هاد كإثتساكن او كلب هزل نمو حل ونْسملا
 كّممو م عنيب قزعلا ومان هت منعا دان هتيانجرنعتبزعو نع تلضعل اقب فرب ند ناوانثب +ىبكترهجذاد ذل
 زجازناو ليل زرار ةدزج عدّل اوم ناوهرقيحوبال ناري ءالوارعلئانل مهنا ثرحلا فد هللة عورنم
 ظطمح تبونه حبنع تاطعو:لمعنيب كوب لخرشبرلا ة ضب كلذ ةنيضاطلا ىسوبانا ثاكوممالا ل د يعاع
 والظل ال قع صوكءانو نم تلقاها البلو عنتما و االومعل عون الكعل اي نتج ءايبرنإب وكم عياد 2
 غلا, |وتمعا كروراد بو نيتمتبطتعمعجوركلاب ل اعل اكل ذو جزمبو اسبو ضيظو نيبو قيهظلا ماك
 لتجتاقعنالئلل ابدل مر لاكشازإ : ثودنب مظلابرل عل شعل ا تلعدل فلاب ل شح قو كلذ اطو صبا ةىدداد

 عضومن افلاام محمد اجو ى درت مانو ىاج هاني الكيل ضم ع مالت عرب م وشكر نب عب عراساذارس ال نيب
 ”مملعاوزع اردو ل عال ةعم الد مدراصل قي ناواثوريلع تاكيد مة يقم لشحن نالخ عال لانريد
 دبور شكن ان هؤحجرلا لذ اع مالسلالان انك ميله باف نولذاعنباوداكان دعت الا ملقم مطعم وئل ابق رنمو
 2لالالت اوهزكو داوو هدقن كيرو ىوجل قداعوبس امان انيمووروتس كت رشتلاو متضلاب ل اًمعداتكت مق نانياب
 داعم ع مزاواركووهاكز شوري جزكىر ليضع در مان فل, ل يقع جر خستلاب) معه ددو وبس وبو اراك
 هعارشو ايد اتنيتعمب)ةمنينسرة نموا نال افعنالنئنطعل ابدل كبار سيرتكلاب ل اعل: ليمع ةدلا
 0 ملط [سلاتبو مدلكلا طلت اند اث معا هرسج الجزل القت اندركرنبو قضركب اكد ىاي نانيمدد زينو 3 الج تقوي يفركى أب نايمرددنبسوكو اب لاغتعاةزيكل هرشز شو وداز قيس يزود مندد ممن رش ياس
 5 يم نمط اهركش ةررلا لمد دش اكن دولا ان ن هكدا دوي يمت لوط طروو ا ناس للا

 : دل مع جزئافمراسوس: د ودوريشخر مود ْرْسع عددا ل نع عونك كنعلذعاامماوهومطشياط
 2ع 4 2 1 . 0 2 2 ا 5 3 ١

 نكجتت - 5 نومدار وروزشوكو ندر نيمدبو تشاد زابو نصا ع غن دا مربتحر_لكع جلب افعل اذعب ةطلاب ل وبّع
 ولا ]كتماوزكشا ءازكتماو رخل لع كشاو ل انع ل ثوسكلاب ل اكو لك رعبا لكحل ابر تيونز قبو نشا
 7 مانو يضل !لكع و دددلا اهو عقجاديل جملا لكمو تايد ددجب زمنها ياريلكمد مها ديدن ديس زج اطانت
 لجل الوارف تال علاوي ماضل ةيرميدمزرلاك لعلمك ع تنفعنا كرز ةدو كير داو كننلكف عمت
 لاعنر|ندرؤحرابو دنيز دع ناهز عم اهلمن اكد: ل ر الع ابجي بنل انالتلل نب تمس إش ةوض نم



 ل

 ُط

 ماع
 تلا لهتامتل ايعازلب جلع نهمو اهللا تابعو مداداهيواركو جبزشلا نمل تاخعواذكءلكل مل تجاذب نكبر

 هدنهورادو دادّلرم نس شيب ون دنا انسلائهتسا هنرإإ) عار متم عمنكشانشا ننس بال البق ءلم ال نيلتا نم
 ةرنمناد يزيغار ييجندكراربد مكن عضروجلاةالخوهر ل شم عدلا اكمال دعم نداددادو هاوكه جاو

 لري اهةفبوغ نرش هاوكد نيرلادع شيلد دعو لع موو لعل روان بي تسوس اناالغبااف تلرعلاقي
 عل يبو رلثو منج نوركلابو مشير طنين ءامامتغل لس لفلان جلارئ ا راكتيو رانك
 طلُص مزمن اكو م يضجبا مك. مدو نيعل انتفض تجريغ نمتقو تر ااذ انامالغ لرسبامالخن اكاذإ ليوا ل زع

 ار تل ا اوك ل اسما ع

 كولدز نسال رفا فا عمم ندن امزإيئثكزاو ككل ادعن زعير لس كآن عم 10

 تللذءادتى ا امايصتللذ فدو ركل وضو آر كرسى ولدك ناد تل وونمو ميدضلا لدعلاوبدونلا ف جلا

 جت قل جر مساومتواج بدلع نلف عضد شل ورم ارم ىا هرعت رب كس ىذلاوبورشمو ةلنفردادل داع

 توصي ا كرنب الاهيورنم تيؤمتإرنعزاددو تلاه كرما ميو وتجرإزلا نون بع كلرزعي تريب 5 مع
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 لذ انالفانلد حلايب شموكن ينضب لزم [نمآن عع: ربه وكت ل نع جلدانعناتسورازه بفرع

لؤ ع نكت مالعر امب هزهمل اثملذع تعاومكن مالىا
 ' مدرعام نع | عب سابع نيالثسور ضاع سا نوح ر

 لجر مركتنعتو اهزود تالزتعم م[ يجئ اوني وهز صلو فتشت لةونني لذاعلا كلذ لامن ضامتسالا

 - لاؤرع مقفل ل ثمءحلارلعحنابسإ يكد نادر هدايب تاجر رعد وجاف طنا ويبدا َوَحُم
 نرجو يرقد يصزا هزاكدددايص هدددادركو عابس وحنا نازجو تحد سزيزبلابرو نإيزيلاب ن تطفئ اجركتكلاب

 .لطلإل الاد دعم ملزرعنو ءلزتعاو د دشوسكب لرخن ل از تعا اهبداوشم واهتم بيع زيجارع ءلزفدقغلابل طر ع
 رادو الزج يضوم مانرلزعا جيع بن الز ع قضو نادان برب او مدئكب ساو كادسو دز كبو جالسة ءر عامضلاب

 افهم نذو لربكزإ نرش ودو ندرلابجد ندؤراكديلزعى راجل ثم ياقغلابد جمرك ليزعنادعشبو
 ريس ىراق لماذا كناو لوو تسم عمود رررشوكبناروتسّن لإ زعماذهنعلزعئاناواهنلزعل اع مك
 نيكل يضعب لع وكر قرع جماع شارك عزسْمل لومزع جل نام وزنب#ى بوم قياو تسالضنزا

 نيبكمإ ]أم 256 السمن وعم م] بز مكو ضأن عني زييكلاب نفخ س مال ع ثوبوكرب

 نعمل نوعا ايوبسلا نمنع لع بضمنالفلاعل ايبود ههشو اجو لسعرونز ىنج نيكنا تكل اع هزرك

 لال احلا الء اهل اب بغصو راكع اب ةزّللا نالت تهتش عيال ذل سلا نادوبجت موال ع و اءانعب لسع

 لانعتسا)إف هذوراظع بور اليسع كد صزلان يةعطقلإ لق اكمنمتمطتل هوز لكل مبررا ايو ثءاثلا
 . ”ةلاطّم وان حخ نيهرينجد مرد ككد ربو دموبن الإ عاروكدادشوب )مل يسقي يجر
 رلنسعورباشناننون السعتسد كبسو هدننز تنم كل كعلم عدم داوعو سعب اوؤساع

 نالق عب كاب ]وه عاضياضدالا م اهلل ابر ناك بس ةيدايسز اعود باملتاع يس نريشحيد
 يضف او كسادرشناندروجهوديدد مدن رو َجلاصعا هدو بعت لضع ماثلازيزرجويو يرش

 نا ربل ضممزكنارند) عاب ا: جوعبطصعم اهسوركتضردالصع ةكتدنم تعيزصء قاس نادندهتك

 قطو زي لصنعل اقيرطفنمالضمنلل لافي معضومو عزصات ع لش الصنع فوكر ايمن يتمجي ]صنعاوهرد دور

 ب7 ىز ملضءمهادرلا نيتي عىاطضملإرماط ضنا لاب ةنحمسلاب ضع ةءاملا ل قشير متجر لضنخلا
 نيم جلد ناس ىانئشوكوةراغلااههزيدلاوحا نوط سعومو لتر يقضب ضع ع ككلاب ن النمو
 تعداكنورايبرضلابل اضورار لاضعءاورنحتخ عرسع تاو عضرش از اضعو لّضعو ضعو

 فسار هوسزتشادز ب منوكبج]ضعام يع تالضعموُس ندر يبو جر ؟طضعممان رك نامردو ن دش عس) انجح

ىرالّسحمو اش حرزا ريد كدوكد ساهر يراوغ دوطعب لس وك ك وكي اكل يضع كونان عّشن درك
 

 ا



 م

 ارروتسكراددنس ناك لولي وعلا لهذي قفل 5 اوطو اني نوكتلابكليقيو كلوطل اطل اًميو تيا تبكعو

 لول عملاو تيوط غيافا ل سيزد لوط يال ايد طمبو ا دَلإِط وطمنمو كليو لوطن نوفا جرالي دن دنب نلج
 ملا هدلا لوطو جفال اوط كبت الل اس وذادد سي رتل, مضل لوط كلاب ل انط لاوطع ناد مقلب لاوط
 كطان الالهي ن ا يصاملال اوةلس اوال. نرلعضل بكت سبل ا يلعاولخ اا ماجي مثحكت اربد كتر ظننا ملالاميد
 دعنلو م مانلب :وطلوطرقد لو طاره :.لوطف هرّويؤار دلوطانإ فئات لا هلانلم لعْيلا 7-5 امكن

 لاه: نفملاف الالعت بالو دل الن الن قارنا خان نعم كو اطو يزارد نوزك ع زب ل واطظم دومزاددد نيرو فل خيا ولا بح
 طوكرارد لاوط ارلاط اى كرب ندرك نضوو ن ده تصل ون ةو ادع من زلم اطمئجنل ايدو زم ريع يف بلاد! لئاطال
 زشزارد د نوركركبل اطنسا ماللابتلصندادتله:ليواتليظ لت رسعلاّن | ثيرحتافو ند ندازالا,زارد ناكييو
 لول نتيمركتنقوب نركز ادد ن دركو ن ديرك نوفكمد ركل واط اولاذ اهناع هك مهماولنق ى ام ىلعاولاطتسال نب
 اهلا مالا يهدر اوزملا يهون سكب شل ملط الوط بويا نانا معا جيلاني قرعيب دشحلاومذلاب
 ركلا لظ 0 اليل لصف حلم اهط ثنؤم المص تتلح تش جلاب لمط ةئازرب زهد غنم ئتم ا كل ذيط

 مادري ]يظل لا نعوم اف بزمسرلىظل كر لشملا ف درب اس ل الظ بج كيران هنا ظ جولات ابو ياس
 روك اناا ريتشو سوه رفو شسوب يأسر مضل يمل ظر ظنك ا نالغللظ 2 زموب نالفوري انام شره يلظ ناكمو
 ياس الها لبس نوددرطا حارب .رسكلاب لطم مومس فن ياو ة:لظلا مهب ب اعطت هلودو دكمارباس كرا لّواد
 كائألاقب ركمإيياس جوكر كروزيد نارجو تجددندكم),با سو لطاذ ناكاذ امو طال اننحد نرش
 هنميليللانودد اهنلإب تلعاذا الولظازكل عاملا يبو ءايلاب هك صياج نتجم ان. لااظتس كنان دل انكريش
 البعة/مادعنإ طسنيعادنلا لبعز يعل لصف نسمؤ هازتضئخر يفعل اذاوشن مومو وكف لوف
 ريماو ةيداجمسا صيازل عامين عقرتم د ضميت اءرانص ماوعل ظبط و( نيوتلا لبعيد جلابع توابع قلالا هما
 1 عن سر نند انل بعت بج وهو مان م<لا ىادساولا ىلا زنط ولا ةبنلار تالبعلا غلاب جفن منكي جيلا
 ل اويبولم]ومم قرد لكوف انمْشرنيعتبِرْبَع 3 كآن تن دكر يدد ناكر نديشاَر وز حرد ربو منع

 ”لخو ثرح ا داهرر طقس غلا لبعإ عمدالا ب خمدب نا وصور مح او رمد ظاغاذإوطرال غال هيو :ةرطلا د ىطرالا
 9 ديس كنسلبعا دول اهلكايالواهتنوطقنالو ةرسا هب عقال ل الة ليغتالو نضال فابن نوعبسا يتم
 هيلا ايرد ضدك اهلكدإ عؤدؤنلاب ل ابصدادد نحن اكرثكاار لبعم حاط و طير شم وكلاب لاب تدلع عز
 ل هييج مطسلبانع نذدا دكان ةتخدداذكيرخمإ ل بعدل بعو انا ددك ملال لع ماللاديدشتي كلغ ى الل ابع
 نيل وليله انعام عاراملهميلب اواي هامل اهاهباو البال هع اب ةزيطاسال وبمن يعلا و ارروتس شاكر اكد
 لسع 72 ندبانكره مانو تسر دؤسد بوح ىسراثن اكدر اكبوجو نك جاروسزعب ثاتجياور الا مريب ت اهم لتع

 اًءعيجد ونلاو مال ابمضو لثعل ايو تهنركلال نعم جتك زا تعا ضيجندبتكت حتع جاالطعدودزم
 7 طن نعل جرررطس بدو ميز لاذ جبع مب وم ىوكك عمد هدنهدراذا شيرددرمديدتنلاونيتمضب ل نع
 ثسو جم ماللا هرم فأ 2 ايؤح لوثع لحرنياكم حربا ”«قا نامل تغال امن ناو ننبانش دب

 يخركلاب] اكتعملاب ]وكت ع خال كس رينيه لع راكل شع مإل شمل بعل وتمام انموز
 ةناكلوعلاس دركلاب لج لئكانعلال اًماب بدو |جدوهل ]كنعراكاش جوي خير انس تركو اق زعل كشك وايزح

 ةربعب , كرا عون با لع ماهدو هلام ككل اعد بذو مبروْم جاهل شمو تؤملجم جل جعل شماد شم
 نداشودإحرمو انيهرب بوجو جلب ادد جلاغ لعد ركن يعج ل ع لبو صسيالبعلاسوكاب و اكددانمزججم

 لائياكلازعو ىلا ]نب اعة وسو لجيل ثم لع ةلماودنم نانخ ناجع ومكو ةمضب ل بخاخ ككن جس
 ىعاؤلجتأ 5 مو نخاوالجم اومنيدب لحاعل انيدو لبا لجاضيشت تاهم جون امجنبإالجاعل جامل احر

 فكرلا:لاعرهلا لاي دوش درو ضاح انشد جه رنل لعد دك و ميدفانو دنبانش كنب لوجعت مسا اير
 ليت نعام نالمعماىعم ماني نزاع كلا: اع كرشلا قيال تلاد ممل اب اينجل نبع ّمحان ىنج
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 7 3و نوما اما لاتيدو ذلكد لاب هزل طا راس ان هزموحكةوالن وكتلاونتيفعب رلط دركودانوزكراود ل
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 دئديامج جبولخموجوانيبلال علان بات أ سوبةوحازعةباكح نر لوقدنمو نبال اف هذا هلفيال ث حير خوا
 اهو نيزلاببصعو نيولخلا نوران انلازاناداذ اهل ضل قمالتنيل ونوم جتياكح عرلوفو مخاد تسوبرتبع
 هش كلا يالالئلانبلالضااومو هوبا نثيالو نبال اكاذ ال صن لّضلاومل ارو مضل اهز ضل اوهم.الا نرخ
 هرنور تال بر دراي لضم ضو كدادىورد*نيمزوركو مقصد اةنالا وكلام ذي ى وتس

 هنا دزي دنس ف زم ِضْأُص تشرد نيمد عمكو نيبال لسلك ربغلاثورهال )نب ناكر
 نعل اهم دسضن لعاضا انماف تْللَصُ الق كلو مدان معد اشيرلا نم ه)كرلالض غلاب ااَض تدركربناونادوا
 تيناور كن اضل الضاولالنلاوزلالسا ىولات ل اضوعو ,ىآكِلصااِإَصنولوتسبل ان ازهار تصف ادور
 ايي زمرالاو انلكسانلا غل وحنم ينعاد كو حارب علت اتا جا نلعلإ) ليلٍ ع ثا ودل 2 مك ككورعضوم فررملاذا اهركو م دلل اتفرج ليَ ضدوا تاس اين ند ركك وامر
 رمي لالضذ نيمجي اتاوع لوفد كالض ند كب وسن بسلا كشالعل الا كهسال كنا لونغ
 ]ما طابلا] ايو فكنال ل كلاَضَو بي طابا انعم ماللا كد نيمجز نسى داجذ غقدل افيو كاله را
 ,يلاقمورلباقمدجعينوكى وس تشكر ابد كرنا باله نورك الض بل! ءلالضتسا درء انلككملوانتب
 خلبلق ةرزنىانلهّضيطعو ضدوالرخكبلا) كسل هز يبو بارثن رثكتو كرئاو نواد ةرناكرنا هم ارتلص
 ايبا الل الهضاد تبطراد]: 2 اتلهشا؛[:) يلو: ل ها تنجم ام عبد جرش و با كلوهّصةاشبو لومي
 لهقفلاب ليط ءاطل ركود شد انلاضتلاساهزمدالا ايضا كبل آضقشددرس ل اض باقرالإ م
 مرر لح لوطي زسكل اينو جحالإن ولي زبي ابوط وم نانخالا اىاوهزبطل ا ءاورّد امل ابو مس كلونعو
 دركيفوكءان يدار خا قفص يلق دخول ىزأ الاوت شور وو يبن للا باد ادار كيدذريس
 ةرامزليعبلا] اتناك رجومتع ل تمومورل ل الط الربزعلانال اهب وزريسككلاب اجزم ارول ايمو ةانمدبعزبدوقمرلا
 زاردشرنمدرد كرك ابر لو طم ورل اطتبساوا كحل انام بدع ندذزربسو انزل ةراجحالوإل

 كزيردلب ةزعوراوبد نيريمتخ إبر كلاب لاي رطل ثمء[هل ابل مط متعأ كو عع بان نفرد ومو نرش هاّتبوزربس
 ٍليط كيةراطوط ب عمخياكئيدل اجوط ار زبكت حان ال بويل ابو ماشو ان عموص ءاشلا )يبا وكرد
 امد دارؤناجد مهم مدادؤركلاب لضط صد سندي ركوب نوط هد دكو داب
 وف هك انور جان ووم |لفطمةل نلفح ل اهدو خلافا نيل السطلاو حا 6 كيل شجر حاووب
 ثالدحاووموزفطلاب عجومر نانا نه صوب ناذاج انتا طنا ول! ةيراجتلزانوغل ايلنط جماظم هلفاطمهداز

 د بوزغل دار الم طلاي بوزلال اهب ةلاليضطبوركزيو رجوي نراك الا دحاو نيبورشي هبل ءجزك 00 ا ا

 لفظ دِلالعْط احمل لامي ناد ابو هاكمابشمزمآةلمط تي ارك دز مزار جّئَيحفب مط رمال بت اذ زيللا
 وص لعلم لني نام رناوخان متتلا, يعلم فوك مان غاب ضطون وغض اوجد دامزااثدئاد مزين اكيجابارزشا

 مة 10 ا / 2
 نيل ط نيزل الذكر تإم ال جرا لطوراولط و: فرنلا اهل عضنالا كلل لائم جل الط زير نارإب لط
 نبا معلا نللانابامل ايمو ك صحت !كئلال دكا طمتااّيحل انيبو جلولطلالطا دش بازجو اجو وإسؤنا

 مني ويبعوبال ةدمهاىامشالطاور هاللي لولطموم سدو تمارل او اْملا:انلاوموألطداطلاب هادا يبو
 ددراو جبس او لاطيورؤتسيئبل هال طماهو ئشاو).لمؤطازيضلا, لأ لمد ؤقلار دل تاثل كل

 مقلب لوط نما عغاردوسردودندناوو ندركذاب نان نكرابنان ييزئركلاب ل طمدزوركلا ل كاز عزا

 كلطضليولهنغ نالوولامجج تلول نبط ساو انا تطويل الجل اقيم عع نرش اددو ضل انمالخج زار

 يول تلقيه تدرانان ةتيال-لض نال, نر نملونق نازوجيالكنإكاتلا عانجالراولا لسور هنسلا
يج وللا لوطل نم نمط | تكتل نب زشم اهتاف تلف نالفؤلو ال تلوم اتاورغاكبأو

 ندا تموتيغلاب لوط م

لط رمعلا و كلاب كئوطل اظل ايد طعب لس ضان خخ تمي لضرحن دا اة جوكر ن دك د زوو
 0/6 ان

 كلّريبعو

00 



 ا

 ت1 ف
 يدل انباغدبالومشرل لجل اًسدجتالا نكي ماللاربرشج] مثقل امام و رهط ابل امتد
 لالا نيهيارع ع لوجرسإرخوع يالاهند جلل ابجنس وكل ,لاثيزج فلاب لوثر هشسدان وزر مثوزجنمد
 لمان ةنمف ععشفر كف الغد هلك سدوبالخ نال غو دنبسوكن انجن الغيو جلئامن تدانيو وخر لثوكلاب لاله
 ا 7 امزاريشس ايمن كير ندا مشدايووسلاْشا عسا لدمتو ثم]يلمس لالغعفنضجو اييرغتلاو نيركب

 نر رمش وكيس ُس ل نر نافركراز» ددرعب دوحرورماجل هس اليت خددرا ندركز ابازحو هويمو لديك
 20000 مانا قمن لسمو ررتي ]مخ ن رش هدنكاريو ندكب انشا ةلعملا روسي وجو وكي
 دنازبلي د رماربو منصات مع رعتم مزالزش مدن شاوذو كورلاشا لاتشا ءآبلاررتلصارل اب وزعشيوادىبوبس
 تاانصو البال وسل ايون اشانهدحاو وشر متشنرك ناشي ا جاننذا هطلشهو شان داك كرش ؟ناوتش هدامو
 َنوداهلئاخيلثجلو اش كرحرد ندرك كيد وب هرب ل واتت لاوشااعيللاو ك شم ندد شا اب بازلئاش
 لامع ةلزانمنا هراتسودورلاَوُش بوعلام نمورشاباوددركموزك مهلوس 4 اًوُسنتسل انيك شادرب مد
 قنادر علم |يفتكلانبالاثزئجانلا وش تنا اناس اصنءنبحت انالزثلا اهو لوك ذ مانو برمحلا كحال

 "كس لول راوش الوش ترمويان لغسل الاد تمض دوت يا ولوصت تاك
 هنمنات لم هسا ند عغهداضم نيت ل هّئ ف جزيمملاب .رلهش هزجساور كلاب وشمراكتابس
 .ةةعكترلهاشممو درع مان ل مشل ايل ادمن وبال ة ضال مساوم. لع مانزدايم نزل هس ةاماتجاح ضيا الهش
 : ,نم تعب |دعاو توتمل ل صومل اني, أ كغ كض كولك يصعب كد اصلا )صن ندنيابركز حو هاب
 مد» لعص نانديمو تفل ىددولس ءايلاو نونل ابن الوّيَص ننجح برعموبشوح بوجورس ل زر رش ينس
 اكرر كيل صغص كرا, نيضغبز مص كرب كلغ مياو ل ثما] كص تؤم ءالعصتنراب مزح رس هزح غردزتشو
 ناس اجو منباور يشم ندو دزكلابلاقنم قص نيمو ءاكتشادد بالسر يزي ثم لقص هاكيظمّحلاب لقص
 وعلان, ن وود تلاسدكلاب مجم وتمْك دود::) قص جل ذ ايصال ادد لطبص جلُعْص نم نخلق الص ضأن غَك
 لاني تبويو كش نيمز لص كثجوانزحل عسل اثم لعّمص ئسوزداوص نوال امص ةزيغلال افيو هرم مان
 تاكاذا اهّصلص نال اتي در نين نوضركد حراز كلاب ل صؤلع كاد جلالصرتفانلكب ؟نارابوززلصلاريجنخ
 المنايلضومو ؛ز نايم هايكدت احم انصتّيح لاصار ارك اييهادن اكاذ ل جرللل ايده ويف هلل ةركتم
 لساضاهاشرااذا اهلصار اعلنت يدلاّن اكل ذوزانلَسِإ حلبا شنبم عتعتمل تمحو عرسااذ الجلال اقيدكب
 اذؤ نزيعضجب نا“ لمراب لكلاب اصاصزموح ل ترد با ننام ماع اسي ومو تخاف نيتمضب
 [رشاي في شوكت دى وتل ننكلواصتصاذال1اصصورَتوص اللا نا صاصر اقل إل ايد انلاب ٍِط
 الص لاصلصنيطو تّوصمل هلل صل بص هْئورائسلإ صو كلل شبا مالا السولنلكاد 238 5

 طواطابب دش ماللا رش نيم ملت [ض اضع نرش تشزو تح ومد ئيهارلا مةباصاعإا الا 1مل اذبو توصد ل يلصاندوجؤ مل انكر كيبل تءابل اهي دبدجلا فلا تسب اكتبوص االسم
 فرايز لص ةيهار كل ؛ صمت اس نرش هواو نرش نعل اب ال ئم داتا لم اص اههنوتحو اهبل
 نولزعلاو نورد ل مركيدكيبل ايصلو اصملوص ست شا لوف تزل ان ما نتلص ندركل دنت جبد نك
 مل خباوااذكملليصل ايو لوس جايهضب مح زش نرش و شكو رمزا وتل اص ناسا ياك نالئاطت
 مان ضلاب لوس ةزاث ق باج ؟يليصددد ى دنت ان دهر لظنج وورد وتحل وشم هرش هدر فتن ضعي
 هنمأ تغب اي عرزور الن انهو قينعلثمأدو ام فج حنا ندنكك ناب حبسا نابل اهم ليسهصوضوم
 ليخدم ابل م :بلاددنعر جلانز و ٍّردككب لبُض قيد دو يئس طا كب , )انو ْس كير ب لئاضسعئ ار ن دش يعصر اميمتب ع در شمل اضدانن ل يْص ءاض للصف
 ”دو ليزر با رعتلكم يلا مرقس ادد ن دس تين ل هاف )كيل انه متل دال مضل نانا ل ابو كدن ابا
 نيو (نالضل اين رس بولغمو نرش عون دش عئاضونعلاب لزاض جاكاينيقفذإءنهرب لكيضرباندش
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 معلا للهم ضرا و كل سيف مز نينز 00 انوزههازف عمن تضختب ب دام نبل ممل حلا: الالثمسا
 تابدووج هيف كبرركلارلهسوح مزبؤلخلا ]هس وراد ندنار سو نديسر مزينيمزيل انيس ساتر يزج لع ب وضم
 7 يقف وس ءرانم ليه قشادزهسل اهتسا ندرك از ماض ندكن اسال يهت ايس بزب لوهسا
 ةاعبل تيتو! كفر مل كلّوس ميل ىراك مسار ليو لوسزمو هورنم ضنا ومس لوسا مفأكوععتانريز

 كييْبَحِب ان زاررلاسا كأ ف عع اليس نازجو نوخو باز دغدم جلوس بحقي بس ل وتلا نيب عزيمه ل
 رئاسي زييببمقوو اب كيس ل ئاس رماة غول ع عج نال لس امتعلا( لم جلا ول نوقف صدد ليم
 دراكوريثمبلانبوككلاب ناليس توه اكتل نرش نادد ياس خامل اوي تكد ناف تنخرعو نل اطتسلواعرْعلا
 لبث ضو داخاب تحددنإ ع و نقبل ايس مافطع نيا الاس هيلا وريث جرزاكودلبجرلاالانم
 هؤمب نر نددورب ناك يمد اص ندرك اير ملابشا ناكيج ابر شمدان] بش ةوبل جلابشاو لبشار ريكا
 لحارس نشل ارباومواميضسو 6 كان عضنانثكادشرد عباسسالا لثّس (زمآت مغ كدوكن ربلاوكلوبش

 01 ا ةركد فرضي الو درم مان
 قش دنكاب لاش ل امثياود كالعاشسدتك يبثيوددد عمجنادونجسكلابل مشي جلعاشم علت جنيتتجبلكشم
 لطغلإبلبالعشإل ائيدايزعشس قةفركود ناطقبو ةمجب نكاد غل عشم دلو )غم: يتكو ةراذلا تعش ال اني تازجو تيداغ
 لش بيمعوه سونا نتنيزاردلاهنشا قت لان جزجوزنملاتلمشادواوهذ اشم انددبكج اذ
 يبا ذاالالعش | ا عشادذو هةلعشب لجبل عش /سزع يف ممارضلإ بلس ندش اوي نازجو بسا مددد ديس زيت عب
 نوكتلاباهالكلخّسم لغّس نازتنموا)بث اهش معلا بهذ ةئرر ءان عش غبصاومف رصين اف بنل ضع
 ليلا ركلات غش, كعشال اثبالو لوغشمو مول عاش نانانؤلف تلغْش لانه جلاشماذ اوريانور اك: كرحلاو
 © لوكشلاكتنالنام كش معاذ ميدو ارتحل دال ل حش اماول اذ د دل نت اد انكم كنع كلش ل اوال
 كارلا اكش يس هاك نيس ء الكس كشأ ف أ كع ملكؤ ناد ةماذإز كلاب كب بس ملا زكي لكتلااذه لا
 طكشاهداوسؤ لهل اكغ جبس نجس ةعلإهلكَس ة جاو لكشل لنج انل ل اني. ل ثملكش ا تجاح ضيا ءالكشر صم
 يورو هاكيه كاب وشوك د دس ميالكشا مجد ايبريف ناكاذالكش ل جرو لكشا مدد ملكش نبع هدد صم يزل
 دن انركلاب اكتب ثدوكانب ىربيس طاش تجر ةضيرطو ل, دج الع و اء ككاث طل ميلك لود وزو وسو
 كو نول يؤ زسدوب ديربس ماوه سركم ساو بسإ) اكثبو دو. ريسنال ايان دن دن كرش نالإي ن سدو جبت ميل كش
 بعلاؤكئتوكرداوربلد باتو الغلا لكشاورلث ل اكشسإ تشب ضال لكش ال اهيدر اك دش ديس وي لاكش ن | سكعأي
 ىاباكلا'طككش تسللوريدصتل ا نيدمل اكن تةرشر بلا عن لكشو ل اكل اير مزعل نلكشو عنباو رضع كرداما

 بزازي نتعب كش | ثلكاتش تفداوملكأش مل اكتنالاءنع كلذ اىاب اكل :طكشاو مضاف عب اوال ابر تين

 ليلا و دراج اذاجاذ ]ول الش اذاجل اننب ناكردكاريرتكلاب ل الشب ماجر تخو دولت ممالا ضأن عندنا لش
 حبك كمال ل قبو ريلع اعد هنا اهلخمأو مت أك حت ن دش هاّنيو دوز ناضج كرم انج عاد رنين ع فم

0 

 ءابو باند اكل شاش كعباص/ وانا شع شالو عال هلاسلال نعطلادإةرلادانج| نمل نهبورنمتتغ ءهلشلشا

 لني هرنربز ردو يهرب ل مل ش شوك ك بس نيتمجيز شلش ]هر تشوكء ال خل ثتم ناظط و وال ال ئيوزنو للود

 واد زج نركرالوثيس ردوراكو تن مفابرلخ داو ايمو لتشويزش تيكر ؟رماليو شا ءانوكمددد
 ل !لمسَسا مما غم ون متخلواثيم ا مصاف عئكرواتربزوود اك حت الخ ينيج حج

 ركز ان د رش دباو [تآد حت نركر نيش مشد ادنالا ون اكورمانمءقجل امو )لش متدازنو عرمان وم
 ,موصانأطخلورطمن ل مثانباط ال نيبو شكر دوخي كمز حي كلش نال خم حائل انشفان ءلهشبل انبي ىركمد

 ليلو ايل |,نونلمشء ملا طماط هلق كابالا رانا نموا تبا دويل لش تائب اال اود
 ريثما شيطان ل ثمل اه بو نيؤزقس اليل ا ثاوبهذو كودرد دكا اماسي! يلامس ا هل جنم
 لاميثز اند وكسد نضج مّثت الر كج انيدو ددد ىلا بطق ترطذااكيداب قلاب لاه ككل مجوز لكو اوك
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 علو هدر سيرك ملا ذر راند ف درك: ل طر قككلاوهضلاب اجر مدام ٌةكأن لخو خج|مىاجنرما
 هاذ ووم ]سور تمل و جموهض وعل رمز ذا ذدلاذئاو لود موحزيجهردالبد دب اهدزتمل ايل اذرا: يضيع
 ٌميِلقاميطج اال اانا سال اتم جل سرا دنبسوكو زنا دان يضعن )سرور مزي زل سئوزئانو لس جبر تشها
 لإن ون )راج اق دكا ىالا سدر | ١ ران كل هذال ايدو دن شرس معلا لسرداريشو مزسورمكلاملسر
 1 اوليسرو )سارع وؤف مهاب ندركم اغببورماز ل سإم ءاجرإ اوةزشلاويرب اهلشرواهترخب ةلوعع ضالة رّضلاذ

 ات: لوسر ل رم مايسن لاسر ماهم ند اتسرتلاسرإ ل سار و زح النت: ىواهملطباسماواامجدن تويزلاعم
 لقيا نيملاع بر لوس ,راثا مله هربماهس ميال وسر ناك تيفو اهداب تالي جٍمودنوكسونيتمضب] سرر ماؤبو

 ءانوكرزرتكلابلاثيرم قيد سو دعزتم عجب اد اولاد ثيوملاوركزملاا يووم هايف دالوعن نالنيلاعلاٌجرلسُر
 ”كديوم نرش, شه وزد ل ابي ةس]سوتس ماو رككلاب لاسر عتيد لان ير ذساريىدلالجرلا )يسر جز يسإم معرس
 ىكلإلط ءز تسس دو م نمي لطرد دؤحز ان نحاسلاسروسانو نورك سهل سرى ابةتلص ننتج ناومو ندرك

 هيو دنبسوكن ادرركيدكب د در اهرسا جاع دن او كك عَر بذالك عز ندرك جووم) طرت نسون ميا
 دنبمك يا لاه جلعر كيفان ةةكمر ةاشم د شاب ناكمر كد نس سوكر عر لعايلماوا لال يعارا نرش لك
 ةلكيل ايعتكزمو ماي: | لعرب نالدمل اينو العد تحزجتوعلاتلعراو عزب نو تحبو كبس اظراذادج شوك
 رينج طلاوملجد 1 املولعدل امَنيركل جملا لاف ءارلاو لعن تابتلا نمل نتن الذ اقم يكونا

 عر ىدم ما:لبعتت هلخاورامغ ا غال ساعد الن ءآحر هدان هدانلبحم ندرك هراب هاي رلبعر مليفدد ناوكدو

 لس مد كر جمل اءازل ابدا. ين ز ندادريشول غر نينار اعرا ج2 اًعُراَقْرَسلاوبلِمِدْبَر ئلعزاعونمذل ب

 ارك اريشلاعزب نورؤجلغرىدر' مإزمسكلابلاغدوبا هدركانهتنل غدا مالغ عسا عا لزغادل غزا رنجع هاك جذازتش
 لفومف [ضعأ عه نندر ناثكسادد نضال فر ملكا هئلكتتعاجزلا لوعر َمدا'نعترنش اب هداه دكا
 ةعيصو لور ةشيسم لوك يا ليد كوب اخوي نراودالفم لج اهءاش ةىثلا خم ل ناداهبشم لري عو قزم كرملظد عد
 دلع لقر بازااد هاج ن مكر يو ن شاودر زبل خريج كك بنزل يزل لودر سوو تجيز انيق هد بو
 اريووبتنورب ؟نسد لوفادورعبتل قيال ربل ةزالا ريك ريد ل قرط ان ندز ويل اهدار عدول عجم جلاذر
 سس ئولود تالا لكم هارزيفلاب لكم ركيركب ابن دركدكل كنج عقمل الكاش ضمان عع ندزدكل اكس لكر

 1 ل بايام الكر ناب واه مج فوكس بمد رة تحاثد نرئاددددسر دكل دو
 رئانو ةنعأ ن عع نالمرن ليودرو وين يصعب و داتعكل امرماماشب ريش .همنمرصخل ل مر جلا نإبر لعر

 ىينىبنزلمرا ندوب مو ءايساوضنبسوكل ماد د نللاجتسدو «ويائاظحد جلا كونا نارابونمديرعنا
 قورزان اجاتمر نادورد مبا عسب لدا اهجون اهنعتاىا ةزملاسلبزا ناّيدوردو ناكويتلءادا هايس ماوس ةلمر
 ِ ارمظلتخ ري .وا الوبر سلم اذ إل سدا هديس) مدر لاعب و موهن نّسداز جل امرامتففس وال مراو صح المدن ذ

 نواف اينينلا:نيعل ابل ةلعمر | نم مزالل امام ن وب ندولال مر نارا +لاس المرنسو لما ماعورل
 الريز غدد ددججد جزا كش اواضطو نداضن إو كد ناهدزإ ندر با:طقض نيعلابو مجال ش اءاطرظ
 درمان ا تافيوى ايو نانردكمندئاينس إب وو ادشارريماو الحر قنوع وضو ندز وشب و دانزوو عزك
 طقس اني هريؤيرد نمت رابسا تشازكوز سالب وزيرباعل كازا هبلبج نالفد ككل ومار ن اه دبا ملاب كاع
 لهر ,ركباوممال اوريزتلاو نانالا ف دئاذ نس يال رادع لكن انسب جراعلو عمد لادز ثيكلانبال6زءالحفم
 افرناعف لضر ديم للامر غرز كبر رسلا)عبرمف 7تاد سما مانتا تنيوكد شم نالنجو ثم
 معارزيمز داو هالات نيك ىو الا هر زم نار رسكلاب ليز ءازلا مضوي اعلاقب
 «م الك ركيل نال ن ونلا ليز والي :تلذاهتدرش,ازلاةيمكاذا ليني لس هانوك وءابلادعب]باز مآ
 لنور راوهوركمتلاب لحجر اهنيب ليلا اي سكل امل يد ذيشمل لابد «نالا نان ةيضوب ملال عقلي ليطف
 للبر ى وجل جان ءانوكوزيبركلاب لج جا” ضمن غرد ممانزب ويك دانس فد هناجر أما ةطارعل لاتجد زنخأونإ ل جت ج
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 لؤعتضىداوغيتلاب لؤ ىعناتساوذنكلّري للاب خلوحن كان ندومنكل حوحو كلن بدن ن دينمو
 راق وْعَصل اد ضوعو نس مادو :زباضباكلاب لذئّلذاو لذا دوم مكون عع مص تغب ل بلذ نك شسراوحرت] د مرد كك

 مج لزلذنماو نط عرس ذالد صل لإ علنا ولمالل ياللا و جلد عش مادروئس لول

 حوالين هفؤلق تلقذو يلو مدن ديس ادزكمزيلالذ تس ال لذ ىلالذ ل نالذروصقموم ككرسيَملا لوك
 لابو جب عىاذالدأ طعنا اينو ءالذإرب اطصارانصو الجر الذاو ندونعئورانو وتو زجلكزتْت دو اهم انع

 لذاغلاهذاار تقيد ندرك شومإو لهو عدو [ضأى معَرْس ادن عون لصؤرلاجؤجوار لالا طع

 لهو نابيشنيل هذ ن النكد اهدي نممزإ حرضل ايلمز مناك معن درك نوم اود نرش ]فال وهذ ندننبادرك
 لذ جلاب ذالوبذنماد لب ن نّهدبجوافلاو مضل بل يللا نمل هذ بسن الذ[ ايدو تيسر نم رهو نب
 نانو درو نماد ق شهر ؤرلا ذا نمادزاردر دايج)تزئبدلم مك [ى عندك ادودأنزاربورارنمزوخيا يزل

 انهالت مالاوءوزل انمز لحال لا فد اميه زملاو لقتل اباه انس اووي الاذانعيفن ثيدحلا فون دركداووراوؤحو
 كرب ناوطاومولئاذ لبذل اهيدزاردنماد هرزدورنمك يؤمر اذ ككل دزاددمد بكااناز رموز هر نان

 لوم رلاتاذ قككلاب نال لاب تيؤمالث غرد ع ل ار ء[مل | لصف ممزحاوا كلانا لنجد
 تاع: لير اشو البا نالّمو تان كدملاوكذاردوري غربت شر كوزيلاوتسا ن اكرانسل اثر تورعم
 | قه و ريو كلل اسر جتالر لية ركس نادنودد.لبد جلود هراتورابو كربنانتبا نش زكوارسبرك
 اهكاوو ان ولموب مهلا ليتل ايدو عزمه الر ضر وبو دب خر بش لإ ي كالفو ثينجوا لاش علو لاير بد جربتو

 .كليروو مسؤل لابد مليك كلا ليدل سواه نك: الو وزال جاع جربلادج تخل ذازمالاتلتند
 مالالتزباةلائرورعرلؤم نرداوحا يد سدو ندناؤجراوسم لبر للم مادنانوركش نزتخد مجرم
 محد جلجرا عاركلاب لجر نانن دواي ايمدد انكن السك تؤجر داوصنادندؤتس روز راوك زعجرب تبل ئو

 ةهعاجداوصكم مالك كلش و رملولاطنإ طم يجومو هؤبناؤط هديكو نانذو نيد نالخلمي 3 ناكل اه نام

 انمدبيز عون باذل الحر غلدن ها اطلا سر ناكنييزر شوك سول لحرية ءأجل ناميو مانعا ةعا ط حور وقبلا
 اويل جانادلشر هاد باوطيسؤألاتنجالا مدلل: نموجاو لئلا ؤوءائمملا ل عبلارعو ةزح جيرمان
 00 ا ٍدايبل احرال اجرا مول جرة يهل اعيد اا مابارروتسزتشازكو مقاو ٌعِجررم

 دبات سا واب نالكج م) جنا اهلجرب بلم ذا لا لجرو ءضضأ تع جتش نؤكم ناني دؤح داي قنعلاب
 نائطعلاتمن الجي كك ابار جابر سراذ الغم دايبل جار نيس كد ككلابا »كير تلج ءاض

 لجبل هدول اني ةوض ملم ةاماو اعمل عل ملا صد ركباوذ اعواد نولجكم ل اجدوإلجُم هدام كيا
 نوصل لا لبر تي اعتشاكلاتدو ةزماد ئملجلل ل اي اكل جرة اًييد جاجا رانالاجرل اجر ةإلان الخور ضان

 هبا جد بساو ا يب كر يسورانفددد تؤموو جر ائيجيضلاب يلوح ل جرار يغض اكسإنق ضلع يال جيد دد ]يجد

 افرام كو يجلب ورش لاك راوص:اتكس الجر ةّرجئشملا لع خوال يجئ ل جدوئايدوتن هدوسوك
 ن كد ركثسان نذر ماكءاكدراوهر هاكد نغكبلخورعش فيس نتفركوابلازر الجت هسا وءتشهرز

 لنا اهروشنالإبو مرش يواجو تحر ل جر ذهد:دماربو نرش وز هائيو تفر هدب جرن ندرك نر وتجي
 جوكو اب تتسع ندامنرب نالإثو عيل رضانطلا عيال انرلاوناكرلا )جر اغطمول ارث اطمن باي نزلا لافبو
 اذا يضم ونت سازح د درك جول انيتسا هاذاطع نجس هلوبضنر ل نط دل او كي خذ لادا جوكر جد دوك

 :لجارع زناواناكاركذلبالان مبكرا ككفلاب وحد زكرارروتسالحادا وكن دادبطسادو يزال ارضدوتس لكي لانراانثل تدلاقيذدكجوكسكلارلسر ميئالقرانيذلاد لولي نار اة يددصقممقل ايليا
 اتش ما]ئاريتلالعزتوهى ل ليج اذو ليحمل ادد يدرج احم ندومذ جوكر حت جوك ندركو راي
 اك نيورجنينركلابرلاحر يباركعإا عو ءايساهركيدد دن, ديمو تشي كونبسوكه له ؤاشم هايس ته دنس وكر
 وزراء كتل انرتمرتتسازفتل اما ص لا )جلازيعاذاو جلئاحر رشا بوجووددو رنه ازبا سخان م
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 ماب ظ
 كتبي ز عر رغشل انمليدو كك ثالكتل انب اكس المد ل اهي وخعسكل يلب دو هزجو اهضوخ محال وبدهككمدد
 ”انكوس مان لاّجر ىد رمبتملو مانا دز اظحز حلم وكو ةيهادلات اضاعإ لكل ل اكد ل اطمح ةئرايبز | عوف

 ديلان ]طيش ماعدا هليجت ىيلام ناجي مالو اي نمد احن ووجكلا ريد لم اجد كن هدركو ١
 راس شدو جن الح دلاعدادلاحدولوحدىراددنهمنددىاغم للحر سيلا كل نرعانملالعدعجاذاو ٠

 مدواباوحار اهباوجف تدحئاذبل الح دو فارطا غار هاج وحد |متفس معلحَرل نإ تلخدىاءزن تلحدد تينح

 ورورد فيفغلابلاخدا كك د ب دشن ا,لاشدا نع[ ث مغ نددادد لؤحو ءانوك زن هرننلز كبح دلجزاّيص
 وكل ابرخدئي تيولجادتو ال طالق لضد كئبللختو قدم ضدمق لوو كرلوق هدروارد صبا لكل خرم
 اذهل ايد كردلاهظضد ككو لحل امتي رس امور اكدايتسل اى اقي تمي ثبعو جزل ا ضالخومو فزج داود
 ايسيلو ممماويشنااذامداىبدلّكي هوتي دحواركمواكيببالسد كامو كالو ةرلوفو لعدد لدين الا
 ص ولحد ابر عير ود يفوا نحال... قنصل خام تلد لانج ندمار ار ندماددزخرسم زم
 داير رك ليجد يوما موهلا نبك لاب طرا ل يلاطادد دس زب ةفرطانالالخابا
 رورشخؤ ود ناياد هدرؤحيازشل اخد دشأر سر تحدد نيا ؟نلعو جر خاضد ةجتئع ولج ركل خارم
 ةنفعو )ل وجرمءلذغوانزجلينب فتعود ة رشم حو د كرا بله د لمع ةنئاذ طد ووو نالز ظدودوجباردندروا'

 فن[ هملاثم لزم و راتفدن اعف لير يو ىضومنلا, لوحي زءاللوهدعاب ووش ندد انبسوي نايمنجب ولا
 تحرد دوما نّيضغب لغو مهعاش م اندرنط شنب طبع و ينابجت بز ا عونناركم كرو مانا
 مانبي نبتقتب لفعو اهالب ,داييعل )واءدنيمنزرشلا:تحبدثىراكردندرو اردهاّتوداضلادادوبا |

 قرون نامالل لالمجزم الو نون عجدرماو تاما كلاب لف ىىافلاسل تعد مان خال سو يعود

 لال اةيربالبى ان ةثك بوكيل فد رص عجب اخ ونودإبد يال بتعب لقى زتونبالثنياذلل لحج مو ةركتلا

 ةلزربو نتش اهرب اددؤحل كدت د سفن: ن دزكر اطلس ون دكد كنت لكروت عنب لكد لوكا امير ضخ ا اذازالنلّمودْرَقلا م
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 0 خوولع لابو ندرك ونه ىدلولوك ااديغلإ رلالووانضاروءار ليلو نور ءاكعن وكرت هلانمي ندرك ظ
 : خب : 3 3 اسرع نا ةاملا د لا كأن معن دككذ الدرب هاد ماللإري دشتي ركل الك د منان

 د هلم وسم هول يئذابلاكت دام دب ةالنمزلادلا منال لماما اونو هديئعوبا ل اةمدؤثتو
 لن وكب إطضا لاداء يرسل هائل اًلَرلَدَيورب نوُهيشتْمملدد هور تيبملا نو ينور عملا نولعرب ٠ هنلادعيراعص نط يرفلل فول زمول لاو ظنما ودليلا راقولاوةنك لل راهو نيل بيضا
 ْ لمد تحارجوتدر نرش وسل امدن ا وسكاب ند كانابم لازما ادرج 0 جيلصا ان يمز ندادوربن ليدتفكا دو خو نيورس غلاب لامد سلع لاظ هيلز نط ن نمور سا مانو نادؤلاجتن اعود كرزب تيدداخ نيت

 50 بار كورجلادإ وسلم امان نوكت هانت نيوسبع) ذو بمحو فلاب ول املاو مصلي ذل ةرلا ثكعلا نيرزعوبال فل انه سرر نطالازمب لود نوكيالك)ج عمها و دنع دويكلاس مالت نلاثو نحب ناثغل م البق لتلاغلا يوتيوب ٠ د!نيولاىل مساّصيالود جلود تالكد كال ةرموانمل ةمنوكتمهسبزل هد ئغلاراصل 3 ثمنعتيوؤد هلي لو د ا :نادلود ودلك عانل لابو كووهزظد كيكو فلاب لوو جلامداهئهدن اع واتتملادتدشتو
 اوتو اكد ماوهو رم ةنهو رم ناهزيزساىاىديالاك وأدت عرسال يب اهثوادن مانا نان دمها ناك ١ اماما ب ةهاو تداد امايالاتملادورنمول داوريلع نطاوادلعول دال ان ني تلصن واد تقتيعو تلودو لعب لص
 مة لورلا 1 !ني ال 6 ناكمملان اكمنماولوخي موملا لدن او يرتسا مل رطبل ال اهناو 2 ىاب هشلالاوو لا
 لاش ام انتجد ةزمان عدو ملول جلاب يل شلالات عا شوكل بز لبا حب قهو كربوي بيزلا نال رجل ايزلاهذ لتحل تيب ف صنع طز ؤرعموجو ككمضلاب ادد ام تفس ع ندد مزن نالاو لازل' لصم ماورد الو اجل اتي لق ةغل نه ليضومو هدروحلاسءاك] يود .كذ رو ءاكر جونا هوكي ]نر اماو ور جر لي هزحالا وسن: بداخدحا ن الب داههو كب دردل بير كتل ا دبع لبرلا وَ و دريلا نب هقنح

 م مخ

 مه زيارل



 5 مع
 زمىالوالصفلاّييو ذهل علا ؟نمأتع معن دش سوك ع رزالل ولن تسود ت اعل كلن لالخ لثموع زلت اذا
 ”اميزتضاىاهلخالاتيندركزيددد ل الخاشجو الضو سود اعة زف جلاس لولب ليست ءانا كد صمت ا ثيرملإ و

 االانياردؤحى اج مهمنزن مدل ندرو اراب هاو نيريش تر دينيا جو كبحوحا !ىئاننمملاكلْا امل ننال كوصر و
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 2موايلاأتةمذم فرديال رس نان لعلاب كيلع +وعكوزبالقورنموملاررتلس ندشير تيجان لالثخا كر دل كرب الن
 لبد روصو اييبنادإبو ىزجد رش ىربسونادند نورك المك تهودرتيربو نرش ءالو هدنعام لإ رماثلا عباذجب

 وابو ناتتكلاو ندم ليلخ:دموصقمواو هل لح عل حال يبق لابد فخ رشم زدنأيدو
 منيل خس نانتسر داب دون ثليدو هوسات حم لينجدركنيل ابو ضوددن دكر انجل وضو توين سايردو ندد

 لوب نالفل اباد ئيريجههنراد ماك لثاضمنمدعتمي اجا نأ هت نمد ضم لونحددت و مان كما روت سكن
 هلخالآلا-ضرقو دان اكتمال اها لوخل اهب مكباد زج نوينادركك لموندادلبونت ميل تربى لماع
 ئلداكبرك فدو شادراجلَوَع لع مايملازمح هل انف حو لال ئاخولابلاغومل ائبسيلع مايعلا تحاول
 تمس هو تلا ءارذلانمال احنالفؤ تلوقو اندهعسوانرونلابانوي لومي ريمعالاوماتل اذا ظعوملاب نلعب

 لاك انرهازجل اخاه جاجن اعويوركمل لمد جل اوحادد اثر داب اهييالاو دن الع متيد مساوهو هدصإ لنا
 خل انيوار وكيت فركل انج لاوهسالاتساةلوخ اننيبل هدد اب وجناح لوجو اكور انف در دروتس كريج با

 ويف تنمو لوا وحال اطل امد نيئز ل يجن الخ فز مانزل وح عك عا | ورز روتس ّق:ساون تيرا

 هيل ]واين وارحاو اهمال عجن ايما هواش وفرن اذا مون هذو ييسماذاتاخئاجهحمانسر ايلا ولا
 ىاربناؤون ديبار هج كولكل اين ارجو ورا باوجدوشايبد جا ركز ل اج دفلاب ىل خيش ورتب

 توئمر ممثعطتامززفتساو مرلؤهو لالالا إؤفرنمو ناراوسر ناسا نجار بلذت يي, مذو دك

 تطسدادزبوركو واولاب ليوحو ءانلابمل ةز منيح ورخصو لوتم) ملون اسد لوكس لل نمل ويتعلم أكو
 انلايسعلالانبر اهوموكمان هريكود ك!لبخدذو ةةليخو ل امو ذوح اب م! رمكلابو دهر [ن أ اليخ

 نمالاخيزج تل النهي تنام املا تيتو رطل يق كان اخ تليجاد بالامل ا ورطللانالنجومااهلزحير
 ننال ايو ليلا اخدقل ايلا با نم بيو عيال نناع كمال از ت لوغو ملين تياادو تمت ىلا
 هاؤيلجو اليا ليع الخل ادد ملا عطا ارباواوزب يال مرت لومزتمل انتج امضلا, لباد ككوتعإو عن ةشم جزل

 وزب مجبل اثو فا معن وربنا يعزل وجل )جار هذ مز حد ىلا هن لب لإ: نمو )ممن مرا

 تالا ل اماني لاب نافعا لسوء تلع ايي تادتبل اف رد دبل ل ازحاو ىدنل باب نم

 دهلاقمن در تشمل اما سالما دساوبدو رصنالاوبو غزي كمل ال نفي زعاكا جلت لوثتو
 تى ويب لهت بايخ بلا اهيزنيالبكال الهدار: نوكيا اهل ارانل التحوير يني الما
 تيتو زيتنحاوزإ لع لعل تايب ومضريو توق اذا: تلا انبلع لتحول قبل تميم لع دلخو

 ىلا

 ملجم ن دك بايرلبانخقعتم مزالر وص هدول اكلي ميال خلاب لانك البو
 ونص )ضالافرل بعد ةركملا قالو تؤعملا رف. يال تجدر ةركشاف ف هنموم جو درع مانودنرادوب لاس از اكلم

 مسالا نق عراد ناع ويني الاد لاى لارأ لف كحالالط مرصع: اوجاجالا
 يدع ناك لوددوسار نوجر وناجح نمل مهمارمالثحا ةئاكول و موتا تدلني جربلا ونعم

 يهمنا اان هلا نال واول ثو اماووزملاوبظابتدو ىتريريىلاب ضب اهتبنلا يعم نيكل لاوملالاطغتساننبنلا
 ليلا دوسالاوباومنيطكلا نبال 6 نوم نوم فد نّوُجن وج فاول ف اكتتشحم او انيلتشن هيه ةض اهلبضو
 امام عقيل نديجعونوروأدرك لب ى عيبد ليقف, مشل ةرو اهي ادلا تركو تمكنا نبحوإب ةزهه انبات
 هرتز كسا نلكو فز هت باربو نازجد ني[ ادنيمذ نداد رن ذوب يجر مزإ تمدكي معلول خو
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 نازرتفلاب ليحل خس سوم لكم جوملاىلاآوتسال نيعتلاذعسا ايل وتسع تسيل اليس زمول فيلم كرو ا ١ ئتلااغسالا هد نرشو نومثل ام لاتمسا يلوم ككماللاوب شنب كلوحاو لوخاوه» نع اوحل اهب منآَك
 ٌوَلِب لنح ءاخ اضف دحاونعبز االول احا ورا ممالقزلمبلاءلاتدورلوكلاانؤ رخل لحا امور لبجيثكن اك ١ ,ذانةنملوحاوا نال بماي ةوئالك لوحالاؤ فل ةؤال بالا دداولنموضدر اير ناس دسكلإب ل جراب .
 :اياكرزم اماطعوناى الجم توعم عاش انةيالبخو زدارطاتعخ اربيل رموضعوإ لق عدتضااذا ٠ ملتخاوليخو حرت والالصارم كيب كبح, اه كناوب دش لب مرالاث ىربال عظ ميار جلوجوماتب ٠
 ىلا اما هسا مانوالانحالا كانا داوحول مر لوونم در اسبال انحءانعئزلمالعإ احتوت اقيدداكددر 1

 الدوا تاك عنز او دوب كسك يقف لح راهن ا ئاندهزكرملان وكلاب سخن دْشتفيو ٠ لالي اع مك مزمن عرفو لّثخ دنت اي دروجادداربشأئ نداد تراجي وتسلايخارنيطلئّيرلاو 1 فيو ان دلوندانالماييدسو لاق تسلا جل باند دنهاقو يريبلابانمؤمانهنمثيدملا»

 لرخ نم هةيارجوم بتعم عم جو أو لهو انٌوْناسًآ ضالجرنا رف ثدجؤ ؛نلع ةدارايبج دواجتمكب زج :ايجوازغلاب لجو نيكرشو لج تعمل امجاد رشي عل نلجتسيشلذ اوكا ثيرهإؤو تنينذا ٠
 ثولقموهلائيداهرل رلعتسةااذامبشحولا تنحل ابو منمأن عش دؤحتمرزاوها ندنامزابوتشانكوزندكلاب نالزخ عفا َساهل لل ايدو ةئاز لاو كك ركب دنع تنك ةاماد وابد قاس كدتكا ةئرتلادخ ٠
 اركي ككل ذاختزال جلع ماجى ارباع نع لح ءانفعضو !هالجر كلذاختو ل متل ذاخغ ون كونلا هاما |
 توك ديرب ووزإ ى.:لهزحنادنيسم ل ىزح ل وكنز نيّرركب لعْزح ل دئغلازبالل داموا ةرههلاشبل دحر
 نوجه زتالشم مولا عيل زتخال اب نوبربل ارتخأ نرش حبر لاخلا لوكدن نتركت لصزح ميال لانلابو

 كيب لصخ ناورليلتنخل دمام رزجمز بال لتحل الو نيب تسداهقرسو عيل خل ةسنادو كح لتس وكس نان: عرج لشخرانمشو ا لانتخدّمحلاجردلتنلجدهدنبانداكب يرجو الوثاخلاب لوم أضع اهل قي ناد نبته ليصلي ىانزرج تنازع ليبجيزخل لتر لازلذ ونيك لاعتم . دال ذلثاورازلاومجل طق كاايوبادانيزةهقو لجانه اي بشءاندلاةزهيماو ترانا يورط ماعلا عوض لالض ماكل خبل تلا 6ءاظولاهماهنفانرعوا تشم ةيلعز جودا دذ اعف كرو ٠
 هديكتإو ل تجمدو ا نعم ضماواَصخ روقلاهصخ راطاالصراضاو لضخ الفزرجال اني ىيلاناونهاربا عوشلالصاتتو ناجع لاتضسرد دندن تاب ٠

 نيسرازؤم:ليقحل زان تانيوتل جره ل اضحا صفين غل نارر يتم كلاب ل صجتوزابو نار توكل يصخ
 نكيلاةراضبو بحل ملا هاشم نيم ح نجر دان لوبد حانير بيد لاليضخإ ن دشزءلانينصحائالضخلا
 (هيشوكنادنبسوكرمرمتلاب لطحن تس و لطحن ذا متأك حعننعكهانب وتس زو جس ني كعب لطخ
 جو نصى عض داب شان ار يزسن ابد ناد اكسو تناك يحز جالد لوما لاقبو نك اجد عتاب زم حل افب كليررو هادو لخاب نييعضد مدرس لح نان دس وب] عين ندي وب ل يحن بسس اد نهإوب لع كرضلارلوطخشوداكو اهكبطاتخزارد عاشو مزين ونلاعموعلاب لوطتحي ركل طوخ نالك لظحاو راطعال اويربوالظخداوجل جر بطض عى الح عر ثغةئيدر مان ل اظحا بالكل لو هكا هداف ثس
 تي اييزبان ناند نايمددرخياو نكن شم و دورين وان ونشم وي كلاب لجل طلع عجلت قءدصمتنال تؤم كولا رهو يؤ سو دوتسوددزعجا هربا لم كرظ عزمداو دلل, اول يجي لذ مهإا نسيم د اواني مكافزعم اول بالإرج رطل اني نير يسم لع ذل ابل ستي درج دو حنس بل ءردوتجاهووحقتفلاب لحن ديور دو ندضيرلكرد
 لبا اجريزدوودو تسودليطخا نزح ةروعّوتلاب الخرف ابندرك سود و جلا اكنأدن دركل ابل الخ ناك ماشي وزطملا
 رمانس|ن يمص زج انوا ذل الجاكاين الغل ايدج !نوريبنانشكلانايمزاد رضى داكن ان هزل خامل, لالنحتنبؤم
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 | قنيقل!لعالعلال ايل حاوو دعو ة يسر ةعبالسالياقمتيسلا يلع. نوّلابرل ع ئككب لق ماعم افح
 | لماتنبواًالجتمَملا موب طابو تءلوهدنمو دان عضتشادوبوهتنبداريكلاب لح عزنا, ل الحلب. ناح

 بلون منموالج نفلا ل الملاهي كلاو خغلان اتم غلا لجو ديرموب ال6 ندرك ابر تحردر ابد عَسرأب لاب
 ءابست لاجل ا نمو ثانالل)نوكنال تعن ااه ل الساحل 5 نزبب طج تناكاذ ]امو طاح ةلمال ابو انيضخحالمح تمام

 | فكل وكبال امانا قلل ولت انما[ نول نال !لءاه وو اذيش ا صار لمو اعرهظ لع تلمح اذ !اذئهو طا جوغي تلجرإع
 ١  يءاذهنولوبب مهاف نئصبلالوماماو نيفوكلا لود ادله ُسالا طوهد اهتفانام ثزانلإةءالع نعضيغتسادقف
 | ةلةناللد عميرة طكو بيصم ةراولاةو دازنلال حض اعةلماه رس اه]بجدد إةلماو العد لوتت علا نال قسم
 | تكرم ناسواىز تنبانلل اهي المال ذل تانلسلان مك ءاننس اين شانجو قلد لما زج اقم نا باوصلاف
 لع رثرلا:ا جهل انني لما عججت امن جنانكتلااهن صورو هفاصما ةج اورعبرلاويوارلاّن ا اكثانالا هب

 ١" ككرريناذ اهروإ كن)عل جو ىؤمن عكار بحر طبت عنم لنهب سكك نماء اثلا نوكيزلَج نقلا
 ' نيقج]ج مولظلا اب ممل بج لف تل انو لملف تلا لإ نعمت لح هلال دانس لمحو تلك ذل اعرب
 ٠ منلجتمل ةزلا كيل حط نما لدن اذللب جون ةانل |تلحاو نتشادريبندامئراي ل احاجدبب ل دام جتضلابن المح هرب
 كما لانى! مزماة واول عر اذعمولّمحاواولْيعو العلل اعامعرايلج ككل انّيرلا كج وناججن !كئسوا
 ١ ذيل صلا خو انلماغ اذه ناكملاو لوس ]د كمراًهضوم نوكسدت ملاوي اضم شم ل عذلا تغاكب ركن لم

 "برب ايضلابرل حريشمتلاود م تآكل جلءاهربكرإ,ل خنين هي خانم نالنزطعانو لاخي ى الما طم نالف
 ك]امدساوو اهظمل مام دحاوال نسل اجت جن احربشمل هدو ميسا مانسكل زل اح نازجو ناو انوريدزا دوس
 ٠ جوملا اهلعذلالبالا اهل لوماهرإب هضلايزل و جا لوعفمزعب ناكاذ اإل خرت وضد ىدإ نعل ابزاوج تأ

 007 ليط هاج هاوي دابر لالا هدا وتسأل ل الح اين ذل
 اكن ينكر دىلوحومم مالنلالاهودادلا تلال اني ز] سد كدوكن شبل انكي عامي لص كوكو لاو تبحوؤ ناو

 تك مارب اجرب لوح ت ايلوحع جيو ةيلوحنالا ةىلوحيتسل إذ اجو ذكد ةزمأ تعش دو ندر لا كاحزا
 نرشان يبا كلاب ايمن دّيْبجدناثكركب دو ايجوزجو د نأيمر دش نانو ىدد وكن كرو نتثكربريهززاو
 ٠ ايهورلاجرٌسو كلا, ئاوعلتالو مل حولا ولاحول حرمت اسد ل ابحلب ليهو نداد ننكذادبب خيو فان
 1 لوما الخ لاذ انو اكلالاللوحو لوحلل اعلاه دو نونلا نين امعمجّ تاو املا هلال اولا اورئاز ايا

 ٠ طاعوطيعظ اهون ميازلسلإ تالف لاذانللوحولوحدططوعو طوطوطص امجد لئاجو طاجين اهلج
 ' ةادوالوحلارمالو>وهل ايو لاوح كو ايجابا ل ادد صم ططو عل مع مرضعدد للود رلوجلل اهو ططوعو طوع ؟ي
 ظ ليال طومان توني بان كتابا دي ماي سيكا وهلا ,وجواعلازم 3
 هانسيلكرتيال اح جلاوحاو تال اعل اح هدجم تثكإل احباربسو ءانجو ءالوحالادم عما نآكءالض مزلعلا سبا جي

 نتملاهو هراوتثدو ل دوك خر دركو قءازيحنوهذهجرد تونغ إل احنمتززحإ] :لئررج نا ثرملاؤ 72.١م
 ْطكَدلا ناذ ثني ريكدت معالم ضو فاذازال دام جيزهشسو هدب ذانزشلئ ادب عِضوم وهظاطس رؤيا

 هنصولّوجل الا نايا تنك لوا ةاتسذم مدور الحال قنا لاير
 كلاحازإلج |) احاو بست يدرب نننحربو نتتكل اميل اعلان وركت ليو نتشا درب مراونشم دالوجاينع 6-0 ا

 - قلاب تككرد درسل اءاوتسؤر بلل ولبتإوإ,ينج طوس لعل اطار نبى راكر ندروىدرو زج لف
 - ةلاكيولولا 0 ال اونا يلع ني مادن درك لاو و لوم حلبحتوهف نازجو هائلبو فاس دس تكلا
 ول للا هىراكد ىزج ساونا واضارولدن راب وكتولدزاب نتنجردل ولو ناكل, لرلال امال انزب ندوب
 طر ءراجاندجلا الحا توملال ائئيوزل الا الزج عملا ايد هد ايويغلاب زل انع كعلم مزال دنا دركوبو قهتكر ليوم

 .دتلاوهشلابلوعل هنري اوكانو كنم الب جذكأو النه لو اوم اظيددكل حجب ل نع هبل نمرلَوح
 تمر صم عب ل وحث اكل وحا ذل از عنبر ول ارريلعل انحاو لجل لاثحا حرت ذ لوح ومر رومالا ل بوخيرتصب هل

1 
 نزوات



 ع
 كرزضين ا كوايبوس بر كلاب لج تا اوتسا ءانوكل نزح منتدى! ىلازحأ دنيس لمى حزارد وتعب
 ملبجلابوكريح تو عوحاراطمتال هسا بيا ىا) فلست ل ذلاو ورايسو يل مناوبا علوحرش ابدا"

 ”ليدالناظجتجاوا ملون ىالكج نجمنا ندا راكب قاد: لوحرسوبسلاثجلشتتملابالاخرشسؤم
 0 . اكسح وذي ريش ما كننجىايزجليسحةئاتتلا اهب كرو شعبى ا
 : هدر الكل اليم د اوركترممل امرك ر الصح كبنلّيصحاي اقبل انصح د هند متعب اوس حو كلذ صاحن ديكو انا

 لاي رإ هحهدشم: نازح ةدوع كيزولا] مح تبا لهلا باتا ]كارم كيب كش اذار يزلالصجيفاكز صح
 ردم هوحذ اهي ارطلالصوحم جطصاوح غيم نادك لص ببوبحنرا ن زجر درشاب هذه انخيامضلابرل اصح درك ه روع ١

 زالت تعسوملاظحو للحلول م لص” ض ان عع كحد نرشذانءشادراب لظح عرطد كيس ثيل نم
 انتا نيزك اكلإب علا نخ كل ظنت تحد لظحن كمحرانر نهج نالظجين مساءا ك«نؤلظح ناخد
 اصأى عع نرماد كد نتشادتلاب لضح نوبكألازلطسح ل اهبو مؤذ اندر با الطنجملاطجاباولظحويف

 اكوا اد ادو تاج بشي وريشربنائئيجظ انهض ن نمار كو ابيات عج د اوماتل نيل فح دنع كيل افنحا
 ال انحرب تلا! عتاذحو ىوبدادم ام مل معا ل ففتح اوم ديول جوك محو هدر جوانح, آملا تلفحو
 ملعجراللز او ىزج مرد دنكرزلابولفحو د لجر محاكر موا مئلاثحو ملا فحزمومل اهبزيج هاسوبس ةلاب

 كبار يشربون انسه نرزب ان قدخو زو هيو دان ن ديشو دان ءاكد نجل يفتببالطما واللا بىداولا تح مِهذجاذا
 مانروههدروان دريد رب ك_اًمح) ب معلاو زي فل! زعملاوريلعمتبال صدا )وسب ئه د كوة صم محن ةاش
 كروزهدولا لانس هزيزا كشدرد ضي لقح: اذهل البلا تن الشمل اذ كيو لطح هك بوح زيمذو دش زر طس
 منكم دوردان تكي زبس فك بجوز لفاحجوتشوم مليح كيدز بار تحيل ان خا: لجل الا تلمح و
 معلا لك اك دس هزبرفوح عامب ذل بد نامذاب بلا ؤحهزةحيبببد عاجذان دنامداب اقيحرنعشبتو
 لك تالكحاولكش اوربا ف ملك او مالكلاندبيال جو! لكجناسل جل اقدح ذاواذعم د وص دوتض|ريرخيا
 هنو جمال كرجل ولحن سماد وزدو نضيكزنودومنم مزال الخعا نص عع ركن دانك ل حر كان هانوكلكتح ا
 لحل ان نس بحاوو أك عع هما توكلوا 1

 :هاعزا ند نرما نور مبسم كيلمزصم عل وداني ذوى متملايموله لجو حو ىزكلا يلج مولع بازعلا ٠
 روحا ذواام داما سكلاو مضلااب جتا حنا انبي نما نوريب ما اذا احل جز حت ىدرعتمل او ماحتضلالح ١ ركام لكلالحا ما اذا جاحنرمانوريبد الواح لجا ضنا عرسك ايزي يدلا لسد اية عزمتجزح دل ةال ا دنلح
 هلو نريسر لجيل ولحو مالح: عكا ايل الجرجو ةزكميفد لوزن هل لح موه يسادلا هلحركذإ مل احابل هدو ا

 كلو اتا وار نز ندرك الحو نددد ا ديزل العازبلانالابوُال انينإ نمور يل حال بجو نانسي حادوسو هزيءاروسن ةردكل يلع لو اي دنيا دهزذنزو رند نر ليلى وتل يلعن يبفب يبوح جمس الوادددداذا انمباو كبل مزدإعئاهدرب مآ ملل ماو كلهم نذل دبا ديذدايسوئددد_كناجلالناكعندما دودو اجو نمايواجن ينضم الم قرص[ اقص لمزوهلايمو ل ةطا غلْس وح علو وضل ضو غرو
 ان عيناكر عوارتيو دراكوولددرسانسدو كبد ثالجيرماثسدو كلب د ممل اب ن انت ضر طرح لال جو اجب :ءنديارد ١

 ةنومعل وعسى امضي عار لص كندوُس وبس او نيك سابو بسكاكا طرب ناهردد ننياردْومَسْلاهلْبَع ١ ادةهلارمس :ةنكل لح ماكتنا هيام جاما اهعرض 2نبلل لزنىاةاشلا لحال ايبوراش ثيحرحتالألا ةف ١
 رااح ندرمسل هاحل خس اركوسرو نك 'انثتسإ للك ن شادورزلالتحا لولا هرساتلاذكأا زالت ن اكم ١
 لبد ملارجز بوحو د انللرجز ومو نيكتتلاهل اخت ظاذارذانلاب تطلعز اير اروش ن دنا رواج وكن دنا ٠

 توالت يرحل ند كنا لع كل اوم سول ودرس غلاب لو ضي ن للحامل عفو امص ءلج تلف ١ شر ور] مال للكلاب بز هلا ضو. ون دنادركل الجر بلغ ف اجنا نشر د دلل ضولاؤ نيوتلاب با
 كتر طناكاط درازالا سنو ميلوتل مهم هانا مددت امَكلالآلاراذلا تع دالو اطل: يؤم 1

 جرا



 رح
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 | نيكاوتئبواو ابل يم تشاد كبسو نورت ناد ابل اهضسان مرد, تنادانل هاب "تاك مغ كيلامجتينادانو
 . رلتشلز الارامل لماطاد كلذ لدا اضد كد بازل مّنلازوك دال ادا
 دوت ككل, الجنس دإراشاانوليجو مودد كن ليج مو موبد:البل للوداد د يو ابكر كوب ايهما نم
 نسر لكبح را لصد منم خللا نزسلا نال تلا دبعز اوفا, نواح: مك داد بيز نيد
 ةئانلعاردل بجو ء ولكل افووناب دم ن وكلرو يد ديغكارد ؛دؤ: كير كس وون اما رمد جبال اح
 الاءاعطانلابو طم رلاولعمتبالصال د انتياررعل ثيدللفو راوراخرتلب ترد هويعرضل املاح كنم علا

 رن اكضاوللل نير علوبجوعركلاب ل حراوحل حر انموملب اخ بضرشا ل يجرد ”مبذاعوورمتلاقدوو,لبملا
 االئزصلا عجتراضِل صا اهبل نالت الاب اج ةوضرول ىو ةرلالحر كتر, ني ضني ج حاموايجؤيال
 اعلا انلانملانمبلقنملا,ايلانماولبا مذاعجو دانس ىنلا تراست ذر معجم نال اللا ككبمل اح
 لال ع لاولر ىرلول قيال اهو سيل دن كمل ابحنوكبلو راو ءانلقاكن يللا نيب مالا احاول اند
 | 2 00اعيورظت اكن لجل اين دي وبال يفعل بون ىو وُلبحِإبحراوجؤ طش كنون لوحرل
 كس نزانلا نوكب بج بلالبح عن عوف ثيدحلاونيبجلادلوو جالا جان ايو مملح مو انالغ بع غ
 دٌكصلوبمم ندرك دبا لابحإد وبودان تنم اجي لبانلا, اا طلتخال شل ذي وو انو انيسكزب اهماورككلاي ل ابحنم خاش
 مانككلابل اج بل مهدت وير رولا لحم مابين وركد يصل انبحادنورالابازحتخر درب وب هزوسدلوباح ءابر وأرد
 ”ةةزاعوب لثح يئانومودنيلس شلال احد ل اننح نعمل لا نيتسويدالا هازكوربوور ال بحوم
 كلاود ب لع ار كدوكندارب[نسوبسل انحا هر اكو فوكو انزحو جرو وجتسوب : اب ل اًنح هايوكد و موك

 يبلانا طمنيلجرلا[ دش إب يعسو وانو تس دراج طوس ]جر ؤ دوتسوايو تسدو ديس يخي انو دس
 قنإؤ م مرو بإن اكد افنالسروالجدان عموااهعمنكب لامني واديبائ ارز جان وكنالع دشأ,د ينسي كير
 ععنضدز اجو غردوذننراذر نالهجلوكتمومفزكو از الزمن اكن ادركعلا ل عو] ايالاولطمنمايالا لام
 ئرشلاهيبنموَي ٌتقلطا اذا يعلاتلجحاو اهئاوه صعب لع شم انووس تيزمؤلاراغشل )بالا تالحاح كو نصأن

 كلاي طع مجال جركلا له جل احن ينشفي بح ككو جلابح ىسورعبناخ كي علابلجيملاو متددشيو

 ةلاتكونابكبم لوالده يال ملمدلالسيتلص ادع خب ددكزيم ل دهمبم ماع داغوارنيع_
 ادم زمزم اان !لدحرازاءن هاربر ناكمضلاب لذاج يانور ربءنيسنإك الد عرسؤد نان هربميسووبد 8 4

 ليحرح دبأ نر ترم ىبذا.ك لن قفلاب ل ادح ذا نان. كب وحن عداه تطقساذاءنيعتلن حلايب قنا د



 هدددج ثكو ان كأي مابزتروخي تلال ل جل نبدا لجلال عد لك زعمو ملم ةياد من ججلجاج
 ديلا مَا موان] يوي ص وو تيزي جودلاسنالكدات شل ل يلع قص ئىازالو كدرلامل اشو ٠

 1 - المانيا تالالج للابد دهارظ عوامشالالح وك دز, باكر اراب ءجهو بداو ثكعب اك
 نيلرعز نوم اؤوراوجزي طواكه دادي تشلابرلالح ب غمجوارلو لا عزجاهلاتلخو كأن عندش مو نرش

 ! مرح
 تال ءاميئارل رف نلورلابم ابك كيل اين يمدد لارج هديكان تعتلافسا,زحيروغوفلابزلارج كش وكركلاب لربع خيتج
 ةلير اج[ كو نمآنوغار نمو فانكم عند بوك جوا لون دوك وصؤمكلاب لاول اجطقم.ىال دنا
 هما عمتمو فوق نلاومدعيارلا وعرف انلادليزءلداجبادقتشموال اج مالغ يذالن | ننايعربل هدجب ليلا ةنح !ةللا

 ,ليقد وجلد ح نما نبناعنلل اناكلب از عتالخ و دش ديرب يجو تسويزا د انرانميدج و ومى لبسة الجو
 نهب وج هرمانو نسل دج ككل ران ىدالد جريل ب ونس ؤتم لاثممل ذم تلج ما ون مانو ذالك
 يبو كحل اهب سانازنلانب باج الوفرنمو تجروزشتو يرتكلاب لزج, جوجل هرج: كن. ىاجم ا: لاول اكو
 اد مه ندركق ايدام داش هلابُ زجر وتس ن وجم دان اجر ل داس باقر ناكاذ اذ امل نبح نالف
 2 هر تلو هرنرد مانو ككل رج لسن يصعب لرج تنم مزال اذتجإ نم عشر نجار نم تن نالزابح
 موك الار رسردوكب هزل لبرجزجو رسل نيرككلابل ارجل اجاولعلثملرج ع جتباد جلاجالان كنس رعب
 ندادرايبلازحا جلازج كلل محو لزج عرايس و كفر ليزجل مخي رطس عيه لزج مست ش لحج رج
 ليءانفلو ىاعتاذتناكاذاللاوملاةّضيرل جة ماو متت مييلص ها ىارل اج نالفورل تيكا نعل نمل تلزجال اً
 ةهعلنىإ كلاب لجو تلت ايل ئئلاسلزجل اقيم كأ تمعن ديرب ميال زك والخومد ميل صو ا
 اج ممر كا دوجت تنلز جرس متاح عع افك دنع ل جلل مامعنى الريل نهناذ همم يليع
 انني نزلا: كن ااولجوَن رس لانو لبو لوما عج مغ هج ندد لج هانوك انبانز> ل عج هزو
 جة العجدايسو)نادؤاينإ عود ناطلغموكت زم هج )تي يج كوكا لاجل هو مسو نانا رولا
 تاجا تكو باكلانم جريت جحر ونحو كبد ام تم دكلابلاعجن الج رك ذا الجر كل بالج حو
 بازايب قممضلاب اجب الهرب لضجن كل اتا ك بسم دان نها كيو نداددزيى ايدل اجلاب اهئلزائادرتلا
 ياما موج ثلوعتم عماومونم ةزحو اوصل جاز اذنك صورا مبهر لبد وجسو مهددا
 علجإالا نجلا داليدا نلفت لابو ةءانتلياهط )ار انلاو عدت ن اوم ولها وعجلا منوعدل ورفع
 دعاها فزدلاو لطجالا جما كو مهعاجو ميطزاورمنلضْحجبلب اذا مخاد لجل موفلا واحلا ذلالة ساما نجد
 2 ةرنازيرك م درع 1 م جزئ ا)ذ اج رسام غج اكن م
 ةبرسوم مدل يلج جفوطحنأيدابقفلاب للجد وتمنع ةيطو تهذايرل ل ضجو عيمسئ ولد اجو
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 كمان عراك نمد لاذ تلَضو دادنضال نصوهوز سارا لد زبداكن يضل دز انلالع لد زيمضل ا, لالع لل ا
 نيا ضومو.اوعو نوعموهول المزمل يلح جئالج نبذ يلعوناس ءاكداناومذ ا كزيد نص كن: يلج
 2ابصال اند لافلا نجح مياومو رصين اص عمق مسملاومل انيدوزينشك دلولجاوإز شور زخيتل ابل جالخ امج 5 راندا وزو دل نحاول ري كل لدا هاا هلو دما فس ورد نايددم كن ال
 جت اسوت دزيسبومب المال قا داى عغركند يب قمشنزان دس ني سبل ولع

 وايلر مدوفو نالجؤب تالي ثردسسوكك تلح كيلالتجانلالجةةولا لكان ل ريادلا تيبس ٠
 ل 'ليلحلان ميش مالو يلح اظع امو انف اناا امزالفو ندا دكت كدزيلالجا قععبلانوطتتبلبو!لبحلا
 ىارقيضرؤلو :ليلملا(ل انواليلفالو |ريكنلاطعا انوا نق أ منول ام ايو بالا دانس يش ناو أحاو انطم تي
 لج بوسكو كعب اقب و مدواندملا :الولسنع زبى اتا زعل نالن ندوغكدل ]ا لالصّد اع رلبغ نرش رجع اراببارنيمزره ةيركرإ د ربان دكمابسار لجو قيضركنإةليلجج ةانشلكرفان لام
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 كيراوجررب تأزم براقحلا كلا وألا زشماول ذاك الان زعم انوي مانيلا نورك
 اذاقيرلالاعشا الدو تملادازنشلا رولا انو انمتانز»ب كك لايدو يجر هزادنيثن كنيدي تاب لئن
 هذارككلاب متر اشم نريزكنسودرا رعيركلاب لا ددناكز ثوفلاب انجل نوني نبل مركبا
 انوتف ىاكسجي قمتي لاي ناكل قف مدانداسحباد ليلا ازيرالا تبجي اد مكر زعل ماج جشم َملاظتادأب
 وم لقت تهل يتفادسس] نايا نناركة نال هلكمزعتساىان الاكس مولعسو لحال اًييوداضند

 ظ نفسو ن ركاوددو نزددد ىزجر جد دبر جن وكب لقننإب د نايمدا العن و محو ذانم تن قفب
 | لافثاةينارركل نس نال يتسن سناركدرؤعب ن اند لقفل ل اش ةرما زم ه ختي ىو سوكر ريفر نجي
 :ل اقياكلتب تاكراسى الضو انطبؤ اهلجلمت ىالقشفمذ ةرلل_لتاولجيالنال اسد عتم مزالندشو نرركرابنانك
 علال إيد يجك نس هئئلا اسم ل فاير اند هرصتني الكاكا ذا رانيد دز تنرسكلاب ل امشمرماذ ترانج عا تيا
 داك اكلم اقبدنم تع دكت دزكاث ةطما مناك حن كك ينتشب ]كت نر ندم ظن هيلا لك نموا لج اثمريلع
 لوكتال نأتي اي الكم تالاولل بيرم ايمو هدنك عدن زد نروتطلاب لوك ادت لكنا دىدرم داموا
 لعل اَقييعلاوةضاخن الا ىلاقبو تييادوزبدرنبسوكرارايسرسر ملص ازحاش وحجب لوكتعو لاكمي فرتمل
 خااذ ةليريوللالورشللل اتينا متجر |نسرْدلُث بج وّصا اهلل شل رج آك بودر وعر لام :ككلاب لف تا

 |. لق ويكمل, لاما زمرم جزا يبل لب رلخلثكدل ]كونو جيلا يك لنا دن رول تلو وا
 حش مسعد زود زماقنو عفت غانا حاط سانعناومر ةانمددكن لوو اين لنا لا خو هوس تخاف نيكرس
 كال هن يقتل لب خر عيان درراربضيملالثا مزعيصذ كميل مول مهو مهئرعفسال ل انهبو نو
 ندع 37 2 ل: رموسكسرد تلم باساب ابو جلس كارد َت) س امها ميس لعن زالت درك اله هو نزُ

 دوخة ند بااين تجي ثلا عب كل :واماطط ير سانابف تان ءانعمد ماه ميج لش تلم اهلاوي
 ملام جور لش ديدشنل فم شكو هز مضلاب لام يسكر لمد نلاهزيسردزغدمد ناطق ماب كمدإن مهو كيل
 نتازكؤايوكامترثكادانبللال ثا اقيتدكريي سايب اناريغسوروحدزموحنرد باب معي تلا
 ”[ت فس إ كى اجدانيل قمم ذابعوت ايمى ارموقل اك الخ امي هإنرمكلاب لا ب عزاوبحل امككليشم ار رجح
 فطوم توام نية عاج اجل بوب ظفل نمل ساوالقونبذ ءزرك ل وه منمتض [مكلثب نا غار وبك فيرد
 1 اند مى عحدنبسو كون اوجد ليزا ب )ون لعيرلساج وكر نركو زو ندزو مانُس يلون قس
 يسويه اسم اله نيل السلا ولا موكن المل بارزا ,هرمزدركو دو كامن دنيتي وزو لاش ارنم تعن

 نيج حالّصو تت زيزشٍ جب هاكوتش يش تالؤركلب ]بنار مبان م هيعوبا 6
 ةرهال عمايل نوكربو تيل ةرهلا ترمب يجاول ارو تؤم مالو تلال ؤ د موددانك عما يلع
 مليان يح تمارطسو جا ناد هوكود نالبج جيلاجهوكيتقعب لج مبلاؤ ةاطبمىفوافللاذ ةائيلمت اكو او
 دلال قيما عب تدلطر كلاب ليج نانع كولي زحام اني هاجت يسد نيمذتطو مهند هوكمل اج
 ن اطوكء ضلال بج ناجايلط د نك مضي للا ةولطعياب:ًردا تيا يتحراببج ل ليحل املا منعم ةليح
 نإبر كولر حو وعلب ارو نيتمطب الجو مضل اي ةكالّح كساس عروض اهب. زو تاغلر ضو مدرب عجينة
 لخص ال حمشلانحلااه ف نيلتالا بج او مروه ناكيبذا هيد اديرشخل ابزآبحا درس نيتصِبْولَحوا هّرْسم
 نيدصم ]انج لونج لوطلاو ةزكلاىمارتعملا وندخل مان بيل اقيدوناىوم لثجزيبوج حرت نيم
 و بضعاذ |لهلا] اجو مضر ؤابطلالانجا] ابوك زفدو كر داي تحردر لنجوم ايس روم اممم عع

 طم ورونذ لج هزمفلاب ل احجج هدا اوان ر]مصخمل انيز لشي ل عوطبق نالركل وزنه اذاستبلاانحاول الاب
 تعرف فعلا مليح نركداوناطلغهوكذجي حو دنوكرب انحاز ادكتسوبانداو كرز ك ثم ٌعبالج رن
 يارطج رجلا لعراز رسمك لحجم نيوز مز لرحك يملا ةدازرر لعد

 د جنيضتم لود مانا لرجح ناز نونلاو بنزل قحط اومتج موصل خيو جرو هان دى! لضعجو ءلفحج

 جوع + ,سيصسصبس
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 م كمر لمرلال غون نمءانْس ويعوبال قد جايريمتفل البنان اولس نزيد عروح عاَبازإ نا ىرا تيكوتمءاللاق
 نكن ايل ىبيلاّتيدومنبإ تيالك ركز ]كو اذهإعتيورئم نديالثدجب كل كب ىندومل اًيبودربازالباو
 لو ال سئل مليبانلكو:[نئالال كلانس ؤلمل هيد شبح زم ةلتلاو ةولَسإا لعمق الور ندؤمماحنرلالب
 لاير اعخس فرن عل يسال ازلاب ىدنعللبنالل اهيواشونيو الصبا موايم كاملا ميل اوعنأ طوترنم 0
 "مم لمحااذإ تايد كولو متللورلولءدرتلالئوةضلاب كل لعانالم تيل او مات خماس كتم كتالي
 ا
 عجورايبز ا ىدش لب ا»ن لعروس نيجي كو نابز نواز ليلتك بسه مون انس درا رهو تيم حلل دلال يل

 ا يول كما اول ثرحفإ ف د ةضعآن مخ ير
 ل ال ورب ياام 1 ابومتدإ كوز رمل نب |ب هلاك ءاعرلا كيل امبوالَصل اباهودنما
 ملل نرمهدنعأت كرسال ةلاوسو هلي ةاماه]بالجرأ اككلإلاوو دم نرش رجل الباراوجركوسر اكن سمبل مب قح

 تلا كو عيرمو ثسا از تهواهيو تندانج زن دعم نط عض وزن كب خالل يوكسب تنفخجإب :[كمدل لم اصو
 دعمبانبرهلب نا موضم عز ضحالا ل ةاوزكن يذلا ركذلاىذن]غلادرع ب لوفد مم ترى اسد تكتمل
 اج نازح جاطانإب خلعش كنوز حل نانيئساو مالو ظت 2 لد بيلا ليتسا ا
 أير ةدانزلا نفيها الاب ازجميانمهلثمو لجامع عاظفنالة مولع تلعبنر كلو زمذو يقال تنل ان تسيل ليلو امتد
 نأووُرمو اموت لتاواو اف اطتن تلج ناو دذو كو لومج امي نصت ع انجي ل ن انستا فيي جل مغ
 انو نيكو نخاعنإ بكل وو رخسلا, قو لهو وسم ديب ا.ن وريال ثماي اضع ليج سم سو[ لعج كلش
 كارل ويموعلاب ذل بعيش ذك هنو نيكل ولادي كلل, لاوبلا فال يدوم البلا مهاد جلوب ءنع
 يدرب هايو لاول تدد لد لإن ىطناوج نالوب فرك دلو ابتسا كنا يع ذليل عيدا تلاقي ناوزيبك
 ناد ووبملابيلاباام كلاب نمان هريل طومو كلمات مل كلاب او ثسكعلاندتعسو كلل ابل نالفو لم كل ابيرطخ
 لهاا علو ملا طفلاب هامل باع ايا ضن عومي تاذكو نيون او اونا ل كيرلي رطل
 |نههج مانمو :لهتت ان ندركمل اا جمر انت ثيجحعزب را مالو ن اعاد |: (لنممال ذل الهاب ناليجعرتمزا لبق

11111111111 
 دووييل اد نباومو وكلا 00

 ليالي جلول تصالادنك لب ءأث لضم الا مانوكنز لص دون ةملاب [ًصهترما مسارب
 ئرهثسا انت درطلا تليؤب ممل افي جلب ود ازادوياوحاورشو ابل ةضيلب نرقساو ود ضإًبتأو تحلل بيو هانا عإ ل يتو
 ارجتكاناهدزا لفن الخرب مذاوتشسس مانا يا مالم كاملا دصزاو جايحالعل ان: نموا شل اؤ وزب
 ا فاطم طرازات متم ازعل
 انو لانلاملج جلالتهدؤ لق كلا ةدانزبمابوريج اتعتو ذل مجلس ندرك ا: ىوبلاغتال افتم ةزمل اولا
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 تكل اقباكم عرب نيل بو اهييعو لزالازىالتزلثن تدي ابنحو نوكرلتل نعل ءافبوموقاق يزعل ىاَلا هنا عيش دل بلت ل اب تعم ةنكا يؤم عاى ةزكلا ل :لالظلاوسوزلالئلاورلالّلاب
 الود لتساول ايو اتاناول اتا كون رش ارو ندشنزادد لاله! هوس يابس: ل يوملايبور صدع

 تسر نوضو ندوهيو دو داجز لع سكلاو 0 0 1
 دوغ كتيزجاذو ىدلكمضلاب شوكه اولاسنالك لمد لتي جلبلات عئامفلاب لول ءأبل و 2 .
 نيه هان رو نيكخنال انالف نال نعل سومو رض دل خيو ت ساو الغ ةدازجتنومءال ينس غ امه
 لالا ةلخ اوال ناد عتدا دل ادد دارا يخل علئ دسك فس ووادي لاب لش ىدر اواو اين ير سكت جوديؤح أن ملي مثلكلا

3 

 ثلا
5 

 يل

“2. 

 ل

 و



 د

 معا
 لمحل ئابىرنوكراشغاذابلره ميا كلت وش ذختس مخي هرازادرش اب هدمازبذخرد نياك اهم رقيب وتم
 رو انعصوبالو اسْمرنمجأ + كري تماض ماخذ ءآنايب دشتي لكم لما عمت رملول رف ىوتبلصاكدردنا'

 0 الات هرندهرب نوكلإي ندخل يتم اقكدل يلا لجأ مك دب جرير مج عليج
 اوجوااهكرحر رجل دوكب وجل اس وزطمنولومي كن ليج ولوعيال وك طق نولوتب كلاي نوت انما ماللا
 | ان لاسفل رسل لع يبلانا تنعي لات ةلاديكتؤيرما

 الافرع ِولْصو عودرل نكعوبا_ل ةلكنو كيو سوسو ْسومبْس نم دوجهنركب واهب حره ل دي
 تومان تبر نب ن درك ن كركي دورلش ليت ندركل دبل اا مآ عغأج !نواهيئسددرد كيزهلاب ل ري ضرعالا
 نيون هان هزتضواعهههابل داترلدابعنامإل يفكّر زهنإب نيا نيزكضموعل ذيل ادنسا نما
 :لزبكزضايردو نما ضمعْداد كرب ليبيه سلو زحأيناكمّم ماك زبو ماو تاناذا موال اولنالئ اصلا
 لارنؤزجم تشاو ىتضارد لجلال ةلذ باث نو ذاص نانا هنن ءاماغومكل زل
 َ مل يللي جليل ارزادد كرتكلاب يوري كتجتوبئوندركاوردن درك اهبوملارت بوزن 14 23 لا

 نانو الزاب جلِزاوب لرب لزب جانماشلاو كسل ثلاةنسلا كلذ وني وا ناكاركد لذابومذ ضف َءَعْرْسْن درو أر تادند لوزرب هيسرافلاورابالييبلاد تيرا نييزلاهالبلاو موي ادعاو.لييعيزب ماللا نشد دقو هالك
 تريبال ا نىوبار بغرير كلاب لزب هذشيود للزب ؤمل نس هلزلزإب مهطش )لول اب نع هدانا انعم رش هنعر بأ اول زاب دنعامل اًيدو دعا وا, يضارالكنعاث لت ّسامل افماكدل زان ط تما نط ودوني ريعكش تورس نعد دخل ا نواح لقاتل, دارك

 .. م/لطد دكر للا ملح لس رانا ماعلينا دوك دال تمول لا
 ١ ةلوودب ثيم ب جرد ندرك لسا ص رو ل ذاب ثم جل سابومز اميضي ةعنددونعقيلدرلابكيوض ديم

 ١ الايمن كوبل شلؤراسنزإب نقع لصد تنكس هيرلمر كباب وثبت شكك اينما. يل وو نقكتابب جرد ارويضوحل اميسالت نامل و ييعوب|) 6 تكا تغب ] بيتنا تلو ند اجوكن ورنس ك يؤجل اضا ب ]ش ةزنام 7
 دل ايو هضقعسمل اظبا ةزعأ ن عقر نوءد صم زعل اوس نالطب لوط: ل طماط اومجساك جليل وحنا
 نرش, راكب هل طعم فلاب ينل ا ظباممعب عع مزال نمد سمان لوطب توم: لطول د كِل ايطار وها لظيرمد
 درؤحب ازيا ؟-ضردوسايلا وم تن مانو ميل لجلال ابو جلوس هوثبو تج لكجن مت لاطب
 ئاذانلا نصل نمل اي امم محال انما الكوتش قدم بشام ثررمل و ددسن وجادو اكمال
 ,يعالنو ااطتدنلعان لاول اجو بشوك مانا توحي و ندكد وش انزطءابل اهب يره مان كبس اهئجانم
 نا ىنضب نايزيسال اب مج عجءالوعبس جلافي تؤم ليرعما لنجد غ لج ةارما ص واكل, لير لسو
 هاناهزددوزتب جل وبيه يملا تخل تاب ميوراز نيلطصندزح كهل تب يزبو هرب لقي انخد
 درو واولان ل قيماولو ميه هلفايوني ثمل لتنال اجيد هاكر وش نر زعل ياا دروتسن سارت نارن دو كدوك
 ماللاببدثتالن اب ككل قَبار رس روس رب جل اننا هاجي نيم نب سور االول سوه رتروماوثو علو سيرلو
 ١ ل ؟نمابعاظخماد للا مكب ةالذاب تري تنكراو نمت مالاتوشلناضورغملل و دكنلاب لذ[ واف
 ةودراننهماد زان عنو شخير وسزتعداب تبودراةلاكب لكجم قئلا ريل لون ضنوللا تظن مل كلبي رمال عزحاو بانا نقدر كون, نرشا عي ياه رو ذعر بن ىزشا علا زوم
 . ةفيتو ماو زاكي علا تل تيد تميغوارمكنز كوز مانشدو ندر هقتعبا مرد زك كيمو
 « دنا الولهان ايدو نالخ[ءلاتنو لَ لم ناوصذاَةجل يكس مس اهسْمب طانخاذا ةدحاو

 لط رق

 ا



 . ماا
 ليمان اسال فلا عملا ْسالا ضف العلا مطرب ل افيو لصإب لكى !ءئلص نوثلا تزحاو معمجابروامميليصأاب
 نيس نالصالم مد ]ناضل اص ار لص ) بح:ليصالاو نولخاجو ان ولصومزختو انلّصادف لابو هاكنانش
 لاصاضيا ب لشنلابالاليصاءتبلل اييرال اابسااول اضامال نونلان مولر ءء نال اولا مم !ررعصم ناو

 يا يلا ا اجل ها تا
 لع زدراجلا ء[مسالا ال اهلئاو ا زمتايعانرل وجلال ةدرابزلا نال يلصاءضلاهرىتسو ام حإ كلاب [هطص ل صا عيب ادِرلَصا
 لافاكرلادنركتلابلطإلاككر هاك لطم !يدلا مالكر ربل اد تنجو عوبالاةودعب ات اييسا خم نيئدابل اا
 نواملالادبالودام تيؤمل يف كبها هزحر يشل ننال ذا مكو مآ مغ ندب دهان ل وه ) لطيا جل طانأ د جب
 كا تلكال انني هدركو مضل شلال زمان نددؤجر اكن كا ؟زحأ ن عمك ي] كأم ندرؤح لك | لقعإا صن اتلاوهد

 لنوم نوكسلاو مضل يزكأو قندداينرلا نيطحمد كازكأودنالفو تلة مل والف انهو متيذ واقل ل ةدحاو
 طم لكاوو بوند ى انو لامدلقعو دك لكاود ل جرو تامول,لكأ ع لتغاو ماد انهلكا كن هلوهر نمو لنر وحاز اي جرهد
 دج يبا سي لوف نمد [رمانلاباثني ناكا ذا كاهنل القد تبغ مكاو ئهضلا, لك لكأو رم ايف وافيتص لامك
 1مل الص ن درؤحب | عويد زكس دلل كالا نسالك كج دمال الاقي جلاكايدايسكلاب ذلك انيمدبخا كلك نا
 هاو اموت ارتكاب لكا عبجوهودحاوساراءوعسشج )يلق كار اراك ه ماؤعد دلكال شار اه بكرلاو
 لكاوم مهرمن ايم ندرك وجو عيرل/ل كلاتسلكا حبطخلار اثلا تلك ل انو ندا دؤحل اكب | نوسكم لذا نالف كلذلك اذ ىلع
 رليق نازدنمل اكاطاولاب اول اقيالد ةدحاو ةدوصإلعتلئاذو تاّضاراصؤرمعمتملكاو | متهط ا واءذلكا ل انين ددؤح رهاب
 0 اة لكك مانالن تعال اهيدوشم روحو وذا ىو ضوممضلاوّوفلر كام نييزد وكام
 وأهل قي هش هدرؤحو ن درؤجركأ نكبر د د هروجتهيكر نجس وكول اعطى فلا اكان دال ايو كنزي
 انا ثتجزو سود د ددد ابى ول اك ةزيرؤحورساكم مليك لع ءالإللعل لوعنم دعب ناكن او ءاط الحد امماو

 اكساس رول! لكان أدند نش هدرؤح سر اجور نم مسالا بل 7 ناد عَعسائعارردام ننإ

 يايمه ركوبىل انزل يبو اوما خا دارا دعضلا لكان نالخد قسد نرسل رلكماب النو كات
 لوكأم روحك ناطلسو نهنرؤحلكا تحل نمقخ ى ميل لكان حرمان يطا دل شور امزكاو ءاشد تيك عرب
 دل م ارموزلا عجّتيا ل17 ضآن وع مب يظر وول كيلازلا 6ك[ عغن يلا لإ تيعرد نش هدرؤح
 انمار عر كلاب اقل لان وصول يللا: ليلا عرس )ثم يذنهدا شو نرش ناب انو شسعدد جرا
 اكسل د دعيت ازرمب مكمن, الفيز حك يام عناد كلابذا تزبشوا
 3مل كل مكلن) لوطأ امل هدو ن اهرّدشم بس توم كيل مان غانم عضو شا درسا غلاب وزب| لزب
0 0 0 
 هزانجو جتلالا ليج بوجود جتالارازفا تسدالاب مانو نادورددل اعل هارملابلاددركد ايوب نيب

 انو ساو ساس دل امنالخلاو متسع مالال الامن مزمن شن دنا تسايست ايا موسزلاب وجل نيب تلانجو
 مفلاي]تامنم تخين انطق ]عز لشرطسو همر نواز دة لاق يللا نضج بن تشكو يو(:

 لذ هاو تاون دكر انتا كور هلا روك: تراثلزمن لاول ندور لاسلكي
 خاداو زجل شل اه تلا: اعدم جلا اتالم كير هاواي إس نانكو ناك له لال دن هركدتس
 نر لوه الوب راءلاء هانم لئن الو نكل) هانالفو درؤحر هزجزبب حكت ال هانس زيرحبل هان اك, ى اجر هازنم
 د عس تبا هل لاو بج مهطومررمتكض ذاب ا, لما ناكل 6 كيش ان [كونعأ غن رن ]ل هاايو نيساوح

 لبا لالالا جرش انام اراهدتجوندايكلسا تتبدل كمازين وبار ةزحونالورماس اندماج ٠
 3 ىأب هامل ل رصف هاو دبع طوفكو مانا ]اكسو لب حط ووو نإ ساي فارجو طخ مانب انف أجا

 م ءاض غن دركارجو نمر لب دعوة اد رع ا 2 طا ا

 (ىنلا طا تخيوفو انزل نعت تنازل طعما ملا و جادا عمطقتلا ؟رزعلإ لوسيا لاَ ٠

 م

 لاكالا ال ل اكن او
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 لا

 لحإ

 مهن
 ليو درب رتفار دوورب نر كوههكلاهملا غل هتف تمر كلوزانلا نضوج: اطملا :كلثهاو طضس كس اضل دعك اه
 ثني كه ا'ئلاهراطاركو اكلها زكدملا هل امنة سن. كله رندا وفرج كييزعلاب كلم كوله جزل ايبال داك
 مانع يغمر سميعوهو ةددشم ماللإككو ءاطاو ءاتلامطب كل هى داب خرلا ءاكلا ل وعن كلاهما

 ةوالاودوملا تكرم اك رخا نوكومتسا ثيرحم ا فو نرش بعص وبيت كك يئن دبهتبسو ندركدبح كايا لطابلا
 فلا رصف الل # ببالغ خلا ونويوهولاومررتوقملالثم عياوهو زغادزرفمدل
 بغل تءاكاذا ا هظعل ماد حاوال ارثإ خومجلاايسانال ةثنومودد اهظفلن ماطر حاوال ثنجاثن وكسو نرمكب لب ١
 نيوز زلم ماتيسناعيطف د ناتعو نال جاريد ما لطف: يلم انهرتص ذا مزال هل تنبانلاةنيتسدالا
 تباكااو لتوم)باوفدءّبتملل تءاكراذالم ميم لانمبالبإ ناعما فاول تانيا هابل يب طبر الإ ةتمل اود نزش
 قرلرحاودل ىنلا جلا نمومورنإكتلازعم دوي زكهول ةليباب | مطاذكو جذ كا)يبابا كلباتش اجل قيد لياوالب اون مك
 نشسن دكر ب نل و ةربج لوبا ادحاورل نورت بعلادجا مول ةلبإ مضل و لوبعل ثمل قب] حار مهند لاق
 .ثردلذو كلكلبات كأن عع تعماجذا ندوبذاب قاب بار اكو زداكل ثم جل |بارنم تخبرب امك 9 ةزطأ تعع ب ازا

 زلال رلياوه 6 تاك معزشر اك ند ئانادؤفل اإل ءاوح يحال عانكد اذكل وعلاء للع عمدا نتن
 اهب مملعاولبالاتيعرو انفدان ماشا كلرسانل لب نمر الذل ايي ليضغت لل هدب الب الاهل عت ذ احوال او

 لكارينا ن الدو لوب ميز تن اهالبإلاتلئ اوريو رت تمن ورق! وز ث )يبات ليال بحاس داوود| لج
 الكت رحلاؤ د مانطذافاكود اوك بلل البا دبع ان عاوملصمامج هلع ملاذ كيو ابكر ذازبآل العجب

 د, يهد يركلاب لبا دجو ل ضاودما ماوتل نال ب داولالربان لإنولارعنابو,لصاد ثلبإ ت بهذ راف رثوكر ثبَوا
 قرح نمل ربالة اب ايرلاج لص تااكان مسالا نالذلابيإ ل نالوا يانج تءاكليزح/ لعرب كل ذل ةليلع تقيم تملا
 لثمن: لسو لسا اننعلابال اوه م ضحو طارقورانبلنم هال ناكاذ اللباب اورم اندوةراتص]ْنإن رفيع

 ركءانجنداهتتلب دز ماك نع نيكنالا لِ يعجب ن اكو ناياسز دهان با يم مانوامزحءر ابن يتلت
 اذااتلنأ تعبشب نالفل انبلئالصالل يمد كلر ز جلاب ثالثا يرث زكر ونس لاق | مكان عضد انبي دانفد
 ّن رنا هيلو سولاو بر اؤد ل ام صانت كتان ياو ومربغ اهب ن در/راونساو لص امل انتم ح لا
 وكبر تكمن نضل جح) ى درت مانم يما معلا, ل اناا يزب قضلبذ ثا ندنكو احوال التأويل امرمزكاي
 لج انت بهذت ضوسل اذان مازتسالا مزح ا متيوؤيدصتلا و متنمز خال ضحالا لان تبل يورا
 لبو كد زل ةرجدا للا وخذ ناكل نم ضاومد من تلق بخان او غر وحاوهو
 نيلاىراوكهانرآن درك دركوردو نوكدود ميا جال اجا تراسجو !ماهيل انما جل ا امرتكلابانعبا
 دول ةلجا ل اني ندركددد ندك العر نداد كلهبريجائاهاكشانرتنعلع ماناذإ ل هاالج لاند متو
 هوبا ةنزوكتتسرانل بدمه قئاوهل انندو ل اموال س.كرل اوهدبا رخل اذن محاد شمرككل ابل َحإ قووادعل
 لا لحاعي جاع دض شاب تلمس اب حرهون اميجنا,ل حالما فري ع تناكن او امجد شمل ايل مي ب مل ضو
 لانس: ابو مان دقو جلجام بالوكلجنأمم هل جهتيشد هانجدل رش ميل. لجا كو نص أن عزت يكتاروش
 نموااضمتاظامال دابا اجل اقيو دش سنو تفجر شو ندركدددركلاب لوأ ع ضوم سلع محب ]يجو
 تينايدعلاب لذا بذكو لزاوجف امل اق عود مركلاب نا برم وو ؤداصء ال نابل لال زار كلر اهتضومج
 لوا ئآن انزاثوىرتسل نانو ننام ثمقيصمل نام وحزم رار عهوسدحاذا ما ماو لاب كأن ع

 مخ انها بس غلزي  مبتلل ملوراملكلا ناهزص نال لازما ضير كد ناذاوح ل انب كشبهد كبري دعب
 ىذا نيوذيلا بونلايرلا لاي اك نااولام َفحا نيالا ايلا ترب مل ئباولانضو اضن ابل رقم
 نإ ىرتوكيراب اسلازلس لوط كونو عربوراخاب دل تحيد ؤبقتب لسا ثيل بوس قر شم
 هني عى ا ناسا لس عسير مزملابلاسإ لوم ل ابو امج عنود شمل اسال حا ]ل يساومز اهب ديك يما شرد
 اواَجلاَهبو نرنكرب زا سالَسْوَملسا جلوصادازنوزيوزيب لص اكبر مان سام قالخاو تامالعوميبانم

 .ةيليصأب
 د
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 راق ركل هى ةيب! كلير دركمضاووكأم عدلالما كول كيل موال امنم يصف كللاو كن عضتمم
 انهض مولا قب كلملاو ءاوبادوم كا نوكتناَنسلانانكلا] 6 ندين كتم وركلم ليم كلاي نارونز هاش
 سيار كنؤانوكلد خلا طك الابد يشار. مد مدبعتسي يولع بلس نا
 0 اكاذا كلما يستملالديال ثيم ركبل اي ىلا عئصلرسحن كاز !مكلج ارح نااذل ايس واليش كابي الو ا
 امل تيل: ذل ل ائيدورب موتي اممكلاو تلا رمالادلالم ياا. تفسد اهيتضبك لمان: لا'ان نيهذالل ابو
 انهئاودنيتمضتتبارلا كلم تسانامىاتلل انامد كما كزغلإ,كالملاو كس اال كلما وا هشنان دكا ىللوم
 ماللاتمدتو تبلت 0 ءاننانكلال 6 عجودحاو تشي نيم اهيداهر
 مهوب ىلماداأماملا ميال ايدك يالمو كتلماولا ثيل ااهوةراهوعج ذل ايس ةمكل برر تكو 2كالملبتف
 هك نال و.لظحنبكلايو سر نبكلام كلامود ناكلاعىباناؤمز|يرممان نيزحلك لامرأالا

 :ءو اعزب جازان ءاثوكتزيددلزيبرايموس ةزرركلاب كن خنلباون عقتر مكبر ان ناكمهزجىاهلن كابن جتلرلاب كنب
 فلان كس اوضمونو ميرهطو رم ارا نبل نكشإ راع مال لد دأت مغلوتل ايريدنعطورعزاذاككو

 نيكد ىو كين اييضب عغدرش اسرار ركاض رجه ىا كتسو كش دب اعوان ل سان (نعأ غن درك دانع
 وفر لظدلونتسمددم تعدلوا [نآ عبق اجوالكفم ىوكتعلاب كلود ىاجنإرنرتكلاد غفلاب لضم جدئاندو
 كي اهدانيفسعغ دوش نكن ديسونرماج كارد كاولوتيفو كون اماولاذر كوداندجي واكون كد كو
 ل اكهيورهشؤ علإى امدح كشباو ماع اذن لهل انييماططن دروخددن ركن امد قل جبل ىابوثلا
 نياإكضيلم تابل اب لوهزموةو بس في دوا كير ةور زد زكضو كفر كمت ككل وح انكفدو ةنساو جوا
 اهاكيؤاوغل (ىاواتلا بئكهشاو اب اتحنالااوكمن ترج انفو تبومعو غلاب كك و كنه كنب: دومعناطل لا كفو
 عا ايزي جرد م ديزجاوفلب اوم ددمج انجب وتلا ةيجراوكمن ال نمل لع تحل ذل ابكي ىضولاق اهيطتنو
 لون درك اه كيم لجبال اياها دان اكان هس غن دشريل د فلا كأم دالانلقنلاوعط ةىانلي جنسس
 :ك,دو جامد تسون درج لزول ابى ىإول / لصف اكان كنمعبلا كممثل ؤوزفل بلل انس رنم كغ كلا
 تففجب دفدرثؤعوهو ناد ىوسرب لى فداجاي دون كير ةاكدوو سال كاما ل دوا اوردا ام اندر نيجسل
 نأ تريم نوزملا]مرلالع ةولّصلاو كرولا عمو هاؤبلالعذرؤن حان خت ضواهر ل وددنضو ني لثم
 اذاوّصلا ةررلا تكروتد لبر ولا ككو رسلان مرو قحا عضو ولبن دل ز بادلا طعس ومو اكلونم لاو عجانه
 رصيدك كود نادم دا كلامو كرد اجالمجيل كودو ةذوأج هالي كد يكن جال
 :ليعوبا ل8 روبرش دع نوب له ركرؤمو كر ؤمزتسل اهسورج بذمار بلر ال "نه كروم دار ىا
 تطارد خلو رتكل اي دلارو بوكرلا نم اذا للا ةطساو ماناق ميلر بتي بكل زق رختلا مضوم ازكروماو روما
 |ءجزو ةؤيو الا كلذ ناكشيوومالا كلذ كشبو ناتبجتد عوسل شور اباجيزحاذ كو لاب امئمجوع نيد اش

 متزن انشد انيدا عبر مععا كيمو ةزماواكيبسذ جحز فلا عرس يببلا ككشبد نال عدل ا جوزحاذ ناكتسور نرسم زميل
 01 جازم راس در يسمن اوب دررغلودو لاب نوك ناتلشو بلوس دانكدوكب ناتلشيوب منت
 مز فوناورلا رواد يصتلس ندب ظلع اني كوعومو نرحب نكد دةد توب كول كساو نمل اعيالك
 نينو ل هرب كوكو شنو هردركنانجشإب راند اكد قادرون ريو دود ن دانا نعتدر شاركو نددؤ حم
 206 د. هرمضلابر كه تفلا بل ةزشراسلالا لتهورشم مزال اذه 6 كوع نيلبدد ههنا كلتمءاضارلع

 3 اذ !نولن كمْ هو ترالو فو ندى اهدنو يبان لش هدانكيإ اكفنا ناددنف كونه ندشاوسرك تن

 مدس دار كلم كوله ااه [ض ا معن زود اجر ببر دوز َكهركسو كنهافادوا تم اير دزشبنم
 يابا مالا كركي معن دركي ام 3|جس اراها بن ةضلا, كلم كلها ل كيد اطلت الك عرلوف ىرش كتم
 .د ابكر اكذاش كلا وطاف لاا هن ذادزشم اود جل لم كام مزالفزعلم نم كغ كل امدااله|) ثم نس كاره
 | رول انما اكل املك «ولني رمل وأهلا له كمال لعدم



 مه 4

 دان ابىااماةنالن كنا امد قرلانمزالفةّمر كنا اه نرش اذاؤ نرش اميهذ اذ اكتشا ندر هورس رك
 لائواردل هريس طا ركن اهرانسر تأ كععبن لش لوك وس وكركم كلاذو تينا ىاوعبصادا لذ تكا
 دا هراثكك ناو منهل سات رنكيول اذا كنتي نالف رئوجاوبا 2: كافومجر بكا لإ ةعصدن امص اهب عممألا
 ديمو كستكو كلوؤم نمل ضل اوماّبامسالا) 6و مدقلا لا نفدا عقياو منيردّسم كد َتَسس ءنفعنصنانقنك
 ناهددكانكك لقب تحد ناني نرش هرككيلقن جلت د ةدقتنطيرو درك اب دان نانييراخزجم كلف ةذوض

 نوُكملا لفلان ملوعن اسكر كزيو تيؤمو عهورما وشكل د روتر شان ارريجزش مثدد ىومزا نتخاس دب
 اه ز ب زناكد مجم متر حوكلفلاؤ كذا وح ئرلؤمو اثنؤم ولا ةييزم اطل وس هلوفد !دحاودازكذم بداج
 بيل تبل ورماوو» يذلا كلارك م جلف مويس دنعو تيتو تيل هزار بلل ةئحاد تان
 رسامه ص ميج از او يل ايجعلأب يرعلاو بعل لشميشل اذ ن اكرشب ًةا وال نالعجددحادوئرلا
 الع ميِعدادوعو عالالدارعسو نو دركو خرج لرجل اب ع لع عيا نيكس لاو معلاب ل هم جيا عنبم لف دشساو
 | الز ناضوباذا ث ير اود لظملتإ خذ !اركيفرلد نتتكف ضئلاكويرككلا, ماخطلا ف كّضو مانعط نددوخ ظ سوسو ندؤيمقمو [نعأ عدي لص ن درب جس مل وه ىدربن وكلي شح ّيدحو داو دس لم
 ١ لاك كوك ج كاك دلك م فلاب نو اكل | صف الشمل اهدلا وزين عرج تنتج نيكبتلا
 | راكد رش سضيادد ب ابنلا نأزجو نييك ابتنيب نتئيماو طخ ىا كرما [نصآن عخراكنيدغم' كبك اللص
 ْ يود فنجد ددرادد كحل كب الوز كج ونعتنضدامل اني لزنذاهداب رزلاب كيلر كبكبلا ل مومر معن مزكيي
 | قاظاوتسارذاند كحال ظادتمى ان عبالي مزعج هضمي لختد هلو لتر اتض كحول ل اتيان نب هع مين ديبسجو
 ْ ل لنك رس كن ووبردكق زجو كصلثم نأ مغن دز ل ,ثركدتاانزارد مذدوبك رك ل انمكحل
 | جال تذامل اكباكانبخىااكال تذامزضتوانل كلج جدل اكل سوكر كل ندر هوب كل الكتل نادر هنا
 ش كءاءاوإ.نالفو منعت معن ري اخ كول مي ولاا بلا للتو ظلت اكلت ال عئاكاقباندنع كلنو
 فلاي نا بات مدامش ظل ناعنماوذكأو ىو يلا 1ع نكوانالةىلا وكلاب متيم ساكلا
 نّرتخةزئامواب كهتهم مط صف افلا ى هنمرسل ول اسيراومو حملا ذ ءكولالاومن اكن ادأزهوؤكألار كلب
 [نلما لكك عاتب جالس مل دكا منع كحامو كمل جرا, تن كغ ن ريهتسكج هذان نتخدز ءاكتمذيزبو درواننزو
 مكس لكلا عدكم او و داوكلا صج وكس الذ نورد كلك يسم رابلار لص شل اسما لات سا ندزدد كنج

 بارةدداجّسيا اسما صوكاموك ام اريفل ابو لكر ضب كس )نجم كيس نيش اد نين وحك سا
 النكور عوسانومو كساب كميل جانتعالهإءلَسلارابالا نمزج هز يب مضل رك موورو دتنيلا
 ؛كسلعب نيكس جارنا زاد بيزعلاب نم سوي قلاب كنس رب غوبصم كتم بؤبو مومثل قد
 كلي كءامد لوطي انا وهل دلك ىءا كلعم كس عميباو منعا فض زغب واعبال كلارجل دو ليج وزمه لام
 كمر ذا ؛اكوكعمذ حدر اةيواكيتنان انكم تبرم مبادل تكعتنو رثكل حوا مدالان كما, طه خدي امو
 ا كاكم ندر دان وبناوههسازغم لكتب بليالوممؤل نيغغلا عضرب لاو مدن ايم ناسمىان اكمل جر ندبكم

 | وكم ضورعمكس و دكار نانيبر مان مداكتما اوصقتش الو كبار عاوككمال رافد ناوقتسإزخم
 داثسالاوراثسا تلثوراتساءتوالاو مضر تعا لظرلاو نالطرانملاوانصز اث]:حبسو اتم: يفيكو تاي ليكت ل ومر زاهي
 جوتطلادناجوتماوملاو نايم قنادلاوقيباو دذتس مهد رلاررهرد عابسإ كو هرمز افثلاو فضي ادعس ا
 ْ تمعن وركن لو نورحتكلاب كلص خدلكاكم هرد نمر جزئبراو منان موز جومر هدد نيئرتد سيح او ناب

 | بك ولماهجرر ةللانكلمو ضافلاو نيم كلم وبك مون اطهو كتعسن درك جوفلابكم ارز نام مكأ
 ظ لاقلت باتا رجم نعم ندي كدت كلا كانو كج يار كك لملدلت
 رص توبمترلاكك الملا نم ثوكط من دلذ زان بالو نالد كلاما نم انجل اني ىداد نو ن كرك عصخحل لما
 كالاتاكنإلمو كالو كابوهج هاش داي ضينغشناو ضل اب كلم ةقوزلا ذم متي ملا ةوكلو اعل توكلي لاي

 ظ
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 يي 0 ةلطلتا فل ده ءارملاةامسادنيكيسوسانوج زهاب يالا امادو و كك جئائالكيمم ٠

 6. ,«ل
 كونو اننوكيو نركب كوهنح يفلان هختم يضل اانا كان جالك نلت ١
 مهران أ

0 
 3 ةد] اهنا ئفمدزنضتس انحاز

 لم كيتي ,ةوكس روكسلاب كض خان 00 ا را ا حاض ننراج نر ”كلاب
 مر

 لي 22 ةقايولادنلاورركملاتكبلاةاكبلالطر كب عتةذانافب .كىريكلا] كف موكرت وتضم اكز مل
 قغلوبلانتعومبقناوابيألاب تلنع كلاب امطوتدنمو قع اين قمل: وملك غلاؤامو ديزي طخ
 كياوع سوهو ةدادبن جم لسن مك ئاوعلان بانا علا اكنز مانو خمس ديدن اكتاع كآن جربى ا انلازخ

 ”نمدبعنب بهو ءاٌلاله نبؤمنبصقوالاتضيركتائعو منام الاله نبةزم تجد كم اعد اهرجالزلم تبدكتاط .

 ني 2 كغ يونان كعمل :هنيطنعوبتلات اهنا كاناوعلااسبو بهو تيبتنمازم لم نم تت ل وسر ةةجة هز نب
 رانراكراذمالماقرلب الظن تكلل ذا مانسلاتكعلاقدو ندادحلاوكو (ضآن ععنزلاب كل عاهل بوم
 تيفو: اميحاهرروااذاكادلالبامردال اس[ عوشو الع ًنكءارلا نسر عوج برحيل هم كعمل تعم ندرك
 هامل ونيل بؤب و تضيز مودي م اوريتعلا جام تيرلولاذ اكمال + لال ل عخد ماك ءاضدرداىارداملا
 تاورعمامدلوكتلا لسمو ورلاردذغلاب ءلررعزنونع ياكم وإنك عال كرلس ل كلاب الف تعينك يلا جزع
 زطيوزاواو ناناب نارك هاستل خلاب درع ول مز اه مضلابلررع تيران مجاماثل انيك عقلا وربط خدزب از كو ركع ضراد

 نيران كحل وكك ع ل نع( أك عغورش مزال ديبسج لسع تنيدد ىؤنز تك شوكاب ندكرع
 كي : ابزكع ار نة ساؤح يفكر م ا رحل وكعملباادوكوحت ”«؟تطامو تجاجزا

 ٠ ير اهو :زبوانوكلابا كلر ادد حارس ءاذشاوانوكد مهد جابوا ع لحد تو عظم كب قزياماأللا 36

 كفل ءاغدول طانول تل تباذازنانلاتكماواهحاقل رنعزونلاواج نولراشعلازكمو مركةد ون كيدد جلاكعلكغ
 ىاايونلابةلمو دب دش بلسوا لعل جدد جواك تنمو ك كيما ديدش كعك موبائكو ب كاك ع لع
 <ث//ي 2" مة نانالنيرتلا]افيوىدر مانن العنب مرت ندتمكوندش ماد ةفلاب  عراؤحزن اذاكر دَص
 ., ةفاماطال وانقطع مرا كزعدااذنهل ايدو يمش مانزكم ءزاستيضيو هراذا كلل داوم لع يزاودلو

 0 بما جز تسوكردنانزبكرد جتللاوع حدر كلونع جزار الوب نم مضار ماكل بساداد كل عن ديس اخ
 متكرر وف لبر لن اعز مان عضىون دشربطسدربث طخ نع مقجاو ككل حا عل عشل ككشءارنبس اوزحو
 تور خب نايك عمودو حا لربيرسكلاب نع ءرض نب دريت نيب لانعا خوسادوح تاع مدخن 6 تنك
 ./ .<س2»_ نالت ثدلاذد جازم كزن أ ددانأ د غوتتك ءاكانو نوكءاكانتاعل كلن كلنض ءانل اضف
 هن. © نار مت زسو ثزحوماجنةربلام كره ىدو مانيش خذا ماننيظنج كرؤ نيؤملنيالالملا
 ل لبنس نيصعأ ف بّصقو ردم مي ولطياعل دا تبلل ايوا شؤحز دش نر ا هئضو دل ا
 00 5 نر : ُ ل 1 تا ل عاتي ء ا

 زر طرز ا رشد لي زجدد ندرك ةلؤ ول اننشسزإ عونك كسزو ذو ءاكت نال اب ”تاوعع 0 نيك سس للاب إذ بكتم ن دش تنس كفا ندا سدو نانو ملط ملجر نيج دز يف تريلا ذه ْ
 | كيو [نعان ضار ارنب درازادا ب هزركن دنا ريدر اوار 2 دوكن درك أه دردورادد كيلا لوو ندرك ظ

 ارىوودلاكتفا برا ندري ىوماددركٍع]كلاووهلن هولا لاك دقي بد انجب” نيل جرلا نعمل اقب يزود



 و هن 0

 ”ةزاؤنوكخ ادوس هر كنتو تدنر كل اكتسإة ؤمشم نذل اهلنا هاذا اهل ذاال يلا ءاكيل عبرت اهشيوكم
 انهوعمدلا ةئوبامدكسوا ةلومام ةةملابلا> ”ودرنمو لداثن نانب أ يزحم تسد جاما الكل ابزكي و اكن رش

 : سا عربداجيؤنو منك اروسو كنت ءاييضل ابك سرانيدو مدد يعد هزحجوكو عيذما جاننل ايا يح مالكلا

 ملفءوب ساكس زعيالاو املا بايو دل اكسناف ترو لد كزمتال هاد اطب ناسا نيمز نايمواوهاكاكسو
 ةلمارض مزال دلت ايضآ نوح زبجرد ىزجو ديكر »قمل ايومتشر كل اب ليسا بونم: عيكس .نبيزا .

 (دإ ؟للسة نطو ىدثمان كلش نادرسو رمل ناكلس شؤمكلس ب كك ةةفوملاب للسن ديشكرد كس

 ميلاف ناسا اًقبو اهي [ساتاكومص عمم لاعى اك ماس مانس لاعب ندم دنلب لو مساكم كوت كمل ات منعا ج
 1 ا ال نع اا 1+ وك اي 9

 دييجلش نعمداب ويجسد ههسانانتكد شكة رببوفاماكمسجلومسل نم كتكميوهام كيلاب .٠
 سوس: در كبس كو هرس ب لام ك هبط كيس بازل كلذ د انما تراظا اذا زسرالا جرئ كريب كان وع تأوي

 3يلافءن ماك نزد وجنوب للاب ك هس ام ؤنجب غن دوبدو يرجع نرميتكلاب كي مومزط معان
 ١ زكحو دمدو اك هاس نب ايدو عروللانمو ةرضد نيل ُؤيلانيراكزكهس دير مانو صنمر ربا نوم
 ظ د:لاقيهباكو بكرش لاوس مكون لش لاوسل امنادند بوجت اوس له وريدا عادل وهتنرثكومسو

 ظ كيس نيل لصف اسمو نعشلان لبا: ىاتواشلبالاتءاجر اميجّملا كتب ممكؤشو كانا وهف 2
 ظ كين دريرملان ةكيشم اوغو كيبابثلا ةدهاودل ابسعباصالا يبت نمو يذجن درو اردركدكسو تئيمازد كي

 كّيشادتراظنو ضرالا تثكاذا اكابر ابل ا اوهسامترو جدل ابش ماو يهل ابركبش ب إ ة واب سر كيش اييهو

 | جلاوعلاب ةكرتمل اقمد مومم اكءستنب ترحب ناكا ذا ئشم نلف تيار لانيدو كك لراشن كارغش ا ديرك نانا نجدي تدم دان انس رغططتشمل خامابل كرشالطاو ا
 نركرتأو علو كرتشو كل ثمونو هاب كرا لاقي جدلا شا يبا كلا سو لل اممالاو ارش
 كرك ارند او نال تمجد وه تلاد خازن ار شلون اله دركلا: كافر ن كري لكجاعاؤرم
 اولا نيو عؤلالعو انين لن الظاء امد اش يادار رولا

 لحي ككتذو انك نككشل اهب نيقيلانهالخوناك كس اًباثنماجيرسدل/ن أن ماقيل لكل ل اضيد كأن

 ظ
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 11 ا ضأن مع فز ارب شلش حرب ور وتس ركتلو نالفريف
 تلال الاد ملت ف كاش حالا ظل الس مكلارمكْس دشن

 اخر كوثم جلئاكش م درمزاوهو كرك لقناو زو جرئ ابنككش ايمو فيا فيل اكس مومو ماقال سان رم
 قالا ك لاو نا نال ثماكوش لاخي لجولاتلاشل اي ندوم قي رددو تو عيبا عتلوش تزهو ىزتبو
 ١ نياك لاش لاي متش ند ءارءزشن ادن دوزبدامجاى قب لاش لاير خد ناسي نأ! وسورنم بولَعم حبا حالا

 كاش مات غم ذالز تم ريا داو نيخي دراخبلوشو أخر ايهركت قوي لانايزحتضرد كنا اب اتعلم وا
 دكر كج لح دوازكونلا نيكاشو ل كوس هسجدلخد ىابغلا كس اطب ماك ح عجب وكووانناددن انس راج
 و هزوجن لشرب جسر ندّةسزادج ندماربى وسور نان دون سا زتخد ناشي كيس ا تغو ىاذكيسو كاش

 ثناوتم ةرخو »ومر | تحرد ندر اغراب ك اوشا ة فأي تثيز د درب راو ةدو نداهراوبورعرراخو نادتام

 كاص واصلا ]صف لست اهودت اوم ىو امور كراكئابقيركللاخلا زوم ريكي يدعلازكوشرنم ني
 تكلمت ف دورو كمت اهايود بملانلبلانس يس ْ ابكولعصتادععمهمناندنئوجكوب كلاب

 6 لا

 دلاكس كمان يد نعش عض ندركدإزدردداهجد ككضف علوم تو تورو فوك كارب د انحاز كلعم
 اهكوبؤسدم تونكصم ليش ؤوذىاكصيراجو كسمطجدنز مري قوناز كاس ماك ]جر جلوكص كي
 دية واهووحشت بم ككتم لو كمان واغسل تبول ماوعتزعتكس تللازسدابم "كير
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 متبادثيعااذاليجرلانلميكاو

 راجت عب
 ةلجات كَم اكد ملوح ”نعأ نوع نيركراومو لوك رو نتفوك كر لبالا عاج ورفع جورتغلزكمد
 خلد اذرلحداراوا كدا د صم نوكي نال مع اكن لجح عل وفد جالوكد هكراوهو ف وكن مد لهنا
 كم ثرإزلا رعت ء'قرلانسككد وزي نكد ىلدل وكم لجدز كد متبل نال تير اقدر لح ام اب رفد
 د جز تم سار اكدر مضل اب ذل اهل مانسمال ءاكوزفان اكد ابثرحاد نيطز باد روشو تاواكدترانعوال اجلا

 فدا كلاب لديلعر كدلِجُيْريظازجبءانادتم ناكاذ اوت هرجو جنم عرككو مز هوكمضلاب لو تازارج
 ابجوريرح] نسور اهريلهش | طصزنا بردا و يبن يمزرب كير لاركول علا لع تود زكدمتماو ضدالل اولا
 دينحيشا م اكد متملاب نآكو غل ار هو نيكد لوح تيدا كوكل سواك طه ازيزع
 لاقي وملاك ولرل ةولّصلا مبا ماوه نصا غب ان نت كرب لولو ءزعأن عجن ندبلام كل د
 قانزحزا ماعطو دا نيب دامركءلاخ كيد د:لايدددونج عمو جووبؤغلاب كولد لطام:كلادماميبزانيكولد
 نعل )دمك علو تاشسإ تبني لاذ! سيما كولن مىبرهو مادنا نيس تدوبنردإا ب نمتبدؤح ل دن مك
 ٌسوكز حن دبود باتشب كمو لشاب بزب محرهد :ككبسول» خيجقفلاب تلوم امهجءاسنسا عمؤضلازفاتلاوف
 يياصأ انهبو ”نصآ ن معن رس نايا نعلاب كود يبا يالومَ سكرما دودو انما ومر كر ةزعأ وع
 ئنلاموي ضيا طملاوهو جوزخن دعب نكراب نا: بوجسكلاب كمي ميهاود نمابهاد قا هّدلا كماو دنماكمار
 دخلات كئوزتيل وفر دمر لما اكلم كمل ضرر لابي دشى اك جم هجر تعتمد ءانبلا هن اثنلا
 ةةوراد نديم اسيودريلاءكادم كلو رز لإ للاب ةلولمد 2 ةمد قلم دم شم كلل وام كارم
 زولجو اان دلاكمذ نوكودي موملات ابى ايوب كنركلاب ونمْبالصتلنس يا دلادم عن عزم وح
 نيو يرجو اومباضيو ا موفلا كوارتو نصنع مضر وقمنخل ضل ازكودوو ركود اوعموو نارك 7
 مالا ذ لعزل اكبر او طل خافرتطلنج واتا ولا تكنو ل امم ”مان وغادر فز جرتنيماند لوو ءإدل أ لض عاود ركب درسزدكلاب كبر قضلاكوهد جنس لف دانيت عختاتشو ندركرما تسد كاهو
 اك: ناب علما زودنزاس كسايوركسمو انخراط ط,كسو ديلا حالصأ صبا تدين صلختدكب وريف بنش
 اما. ءآر ره عسل انرا ءزمأن معرضا حبللآلا اذهل افيالد سن ريود موب يلا اكد كلير مل
 غلاك لاقي ةزما دعا لكنا ىزيجناووزجببىمزحد ندركمزةلوكن دكر اد ءاكو نورك ض مب ندركاب
 ارو بيهجزمرالاتتكواو كرلاب تءاجبدا اهل انكر اهب جدلاكو هزيد مز نارإبر كلاب ذر تحرط هلو عضم
 لير لهإ طعرانيال لاو موركاكرلا عل نا وحبل ؤورضعنضسا واذ ارعساو تيعض الكر نُحضو قد كلتا
 نم هه ناب ندركتمانا كومو رطضاو جوعرت كوك وآعسو نام هاذ كينضبالر بص اير يبونيككاوه ل طعتكو|ئفسخملا نوران نادو نير نالكى د كاركو ناك تي لذا كبر حاركسو ل ثماني فر هبا مان تلي
 ةكاوتاهركو مي اقتل مار ككل امرا لكمد جلا ندذرب نان دام لاب كمزادىركبد ندكم تملا ندا ءط
 ييزاإاب لومرب سن رش كن د ناب. كاكمزرإ هاكر ة انو كرا لمِحَ,ْس ءاهكد نا عؤيمضلابركمر كنيلاب طلي
 ا[ فم مح وتشرش ناموس تلح أدل ] صومنيثم 0 نال ان كورلا مويدنمو

 -لكز وتم جتليكاعز نكاعز من دش ياو لك ابدوكعز سكانئالاب هان 2
 ليم و رازجوور تسر همك ز اكدر ل وزمملا زل او زماج تداز ل أنتد اكتجاررلا تكد لان كتم اكسدانر طمعا

 -2 7 و : / 2 2

 ددؤطارك لس زيتا صف ككدزنوذ ىدد تمدوالاب هانوكهتتمئتقعب كور ننييدواحؤزخمد
 ًمكزذكاميع دنرل : سر ثيريلاذد جتلبإنممونس ميدي كنيس خيل بس ة نادك فموي كيس كآن ع عضو

 كين رشم هايسو براز اكرعس | ةريحةلفوتظلعنف كسلا انيلإ ن وجر ل زصرالا بش :ئالاومك نسما
 راس كانسةكأن عن ؤحتءئدشل فس مزل ىاسكلزرب لوس داوتلاريدش ككرع عش ىومو نه
 «رو نريكدود:خيز تلح تردد لاك ل كسرائصدزهارنب كس الكلف عرداطلا ل حانتسلا وزين وح
 ضي اك كل اقر دنمتنه ءاكس ردا يوكو هزحنييقتتب لكس (ضأن ٌعع[س قدوس وك دكرب سنذاوزهأب
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 يطا تنلانلا اكن ك كبح ءدركل وكت سوير كبمزنم كرز ا زكبح منار اوتساروتس اوي انحالإ ونموت
 اي ماذا صلو فرت ةروصتملا نمل النال كي دعبل فيمن يل ول سهل مل بول ظيلشل الهزل
 لذ ةدودم تااكاذا ننلالانتبر حل وحاب لوح مريح صج مزقت ىو قف لوالد تيب انذن تناك اوس
 تياوجزعالو انوك كي وحك يوحاوكساو 6 |رواوكتحر جو تطعن الاشودند 7 هزحم اكو تندر بان ناكتح

 ةلارلاج ب ونحا املا ندبنجتآ2 دي ابج كرز: نوكارضوهو زب جررتق ركرحن 7
 لس ربك مص دع اميسا ن دن كرام ةعاسامو 20 نفح !سمالغ وازن كام زدرحوا

 ةنيلركل !لبحلاب دكر 7 انيبو مك عع تدينكرددوجساججملاءازلاب كاذ حا كلك يك ح جدك ا رجتخح
 ننزوناضركتل هاير نالنجمراخ نوجننز اس مآ اذياو ب كصن النمر اغلي زولاب كحبتهرش واتضح
 بيرس كح تيدراخ ميا كيحبزغضُ ةوارع ذك واكسجاعءدص 2 ل انين مآ كوع رش دورنكو
 نلئياننل غر هليجنكرل :لقلا تحد اهيرساهترضد يبلانا دوثحو كونحيت فان ع1 ت كك لونح
 واو اود شنحا مهمل المح ورلاسوكونب ناهد بوهركلاب احا يبل ءيجْوْحاهلحاملو انك ىادقاثا كتح
 هة>اكتح :اهتلانكشحو ةرير نارا كسحباهللا اناث شاوح برو اهيا هم تعلتخاو تعحضول عيل كح
 هل جني ماذاانك ترص كعامل ا,بو حبا رص ك حاملا ةزعأ تع ندوب» كاحن وجا
 ذكور اجوبكاب ن ريواكو الاب هلصن ديسور ككحت ماين ارملص ندب مدد يزاد دوحيل اكتحا كريرص
 هولاند مزيد يسم ىاهكس نلرولاب كح ىازكانج+ تام اهيوركو دا وُمكلاب حن دوسولبج رهايو
 رن يمداهإ درك ب وج كل نحمي جرنوسرشل ابرك اكحمدوسمم كج هول نيبّقزعلل ضيعضللا
 ١ هه اهعي عد كح اهابذجانإل ايدل امرهيوبإمدوحنيككزشان
 لطوكاو ٌيانلناو كل دوا ايسن[حن دش ابو كيراب ل اكتلحا مزمن غنا هايس نعال لحإ
 قيكوزشويزا ع ةرمهل اتم كلح ايس تن نلوم ايعلوكلح هر اعمو هداوسوفو باؤلا لتجد بازغلاكلح
 ثيل كح ربح هزارش اب ردديعرهر جرومو ججرسْم رك كك ءاننعل ائمواكلحي شان كيرددرك
 اولا ل 6تبزدنكتحألا عل وموار نيمز هاك طن مروح عياد ككدلانتحا م كو ةنصآن عخاردوتس ندرك
 راوساو وبن الابوازكيكلاودو مجهتباي الاب كحد د مدومزاوندشراوتساو م ملعْئبلوسسال لير
 دىصلا نكح تازجر مدمزاز ونمو خردل تلنج يك اورتشد دانيل ا كح مارب يلمع جالا جدتك
 اهرثلاو بماخن | تكماو ا دك اونتل]دكجل اند و خرعو نو« وصلا كج كل دم هنعوا اون تنعضماذار كح
 رار ءاعتتعلخا اماني امالي تلح نال اتيوفلكا نرش اى اللا نحل حبلا ازهر كني كتجومو
 ناكيحور ذاب عيا وج كرها: اببكاع كئاوحبرهو رك دركاح رهو كن اونو قد |بزكازح ل وح ندروازب خذ
 #7 داكئزتص وغلا وري حب يجد يك !اناكجك بم لاحدتد 6ك عالا هاو يفر ناكيح
 لف ,اكجي بر زم كز ورد زعتر دكواكك )عد ءاواز عمك احاو جلا ضلآجل ارو تعساذاكَ
 هيفا دننيول تس وكر د.ك راي سد كذاب كود تاو جلو لز انوا تاكردراثلاو ةزددكن كولر
 رثكركاورناند بكر ئاود كرد الاقي ني سرر دارها عيان كيمو كرَرلا نايلعل انهي ضراو عناد ذب دب فرم
 كراريو تان اء تكراوتو تكد ذساو وا قولا داو عسو علب ليلا كلود مالنا ارداورتتيأو قي

 مسانلالاسلتجاو لادا هاثلاتنعد ااوكدادتل صا ايامه اركر اد اذ اقح كرا درنموأو فحل ل موفي
 [ةالئاعلا تب كو مالا لهنا مهل «-:|وا او طوحوزهرالا فو طل اى كذدإى ا نايشلاكوأدتو نوكيا

 . ارا ءاراناكو لما كرابالل اعيد : انوءنرداداهردو نرش اب كرا دير كاود يرطو ا قنارزكيردزيكاتلا
 -لج ىبر وز[ عوبهضلاب ويريد مسير يسورا تمره نبا د كيب كاز دىدرنمل رف زعلك
 نلجوانلءدلجرواسرمى ارحل نالهرلا ك عادت ماو مدالادبكعو لاقيامْ جن ندزكميوى ديل ام

 را لل



 هت
 دللي ادركز و منعبدصما ابكنائوكيورد انا جيانا كك كدا غيردككلاب كتلقإ مقتل او ضوم تباصاف

 كبثنا كايها.ةيلبلا ككعلا راو ككل كنز نعاكتانل اهدنا يلوم 6ك نع عض فزج ندين ادركوبو زج
 لشيوادز لقمع تنين كونا” بج هن دندد نلثخم كو اهدابو ثم لشم يبا دركرب كامو مزه ىائورهش ئراكق بوم
 لرد تاجير ورطم اهبصيولؤلا كو امنصرانف انيثنعنفوبىارم اهبل اث كنا مينع كوب كلود نود ام
 انيوي كنار قتلا الاد عيرالوزلا رشم ةكألا ناجل زخم ا كؤنح كا لئن ل يصيمال هل ل ودام
 برس نونلا ند كيا'ككامؤت مدلل ضب كلام كلام ماجي كولاداكدبوغد ككامألام .ةيوهو ل عضإ رم

 اخو ذكي ! عم ةينبا نعال او كنا. الحا ل هنأ طجنجيرلو لن أل برزان تصمم عمسإومشس ملا

 يرن وانبل 1ص :كمدت كل ءاهل ادد رتل مسار كيل عقندورتضيل | فن كبالا بانعا نذزمد جل
 امدو غرب وكدوجدوم لشكرب خا كلاب كب نان ريثكو ار قيجتفركو مدانمئ !ك لاب فكس متو ع عت
 ازا كتبي لوف نذكلل دتشارعطتوباماشالاناذا ل ميو بس براني كب جتلتب نان او
 هلال اذيبو عانتشاف تأ 6 ةخانالإ كالا و ليلقوهد نسبا وحي د لاربا (نعأن معز نتن ل ورب مانالا
 نحاانلازيد جل كن موم ككل بر كرب شم نيسو جدو لبر ايبمزش كرب رب دقف ماذاو تيئو كو ل جيم

 ”ارا و كو ؤكءنيسربزبو نريود بانثدر نامه نيمزربري مك)ةيإ ليا اككهربلل .اوهوزئانلا دف زكربر

 تيل اوكت اكو ورب ىلا لاب بوم اذ لاطهدو ندؤمشوكوراذداكددن ٍقيذدو تاو تشاد واب فلاب

 ككرابو كلموكلَو كنها كوابل انو كرامة داك لعرب ماعطو ترمب ع وكن عركاد تربت ند نوف او
 3 ىةعيال) مانو ىتعتي لمان اللتان ولن اه سلر اب ى اشار ات اهل وحن كرانلا: نعت دوب نا كروم

 انما اعود ب افعل شن اككرب اهتنكر عؤب كارب جرب ادام اديس تينر غلاب كرب تتنياارب تربت

 ئابزكلالنبوهل اثبو مكد؟نمآن عض نيدكغددودم داددد ماج تةخودد قادانشس كدب شوم مان
 لاقيو مزماش متن رشم حاز»و نتشادرراب بكم د كبسوراثفر لبس بدتقان ىوكعور درا بك اتهرقلخب
 اذلصن انما هو يمس مان كبل مب عضوم مانكما كمن طب ان عيا دك ايف جام قنع كرو اورج زادل مولا لات

 طل عوالا مال ذب تس نان ئصيس|ورساب اه امو ةرلبل نتن عرتخ ل جر مسا لرو مسمع ةدحاو
 ممل! سلا ونوال تضخ ل دال اتيرعاوذ املا لال دالا تنص | تنس ناد تنكرب الام باعاب نيالا تبرعاو

 يري زدا فوز سدالك ايدك ىلب معقجيرساتلا ذك وكبر متدبعؤما كد انطعك شداد
 ازكتيلاندو ناجي ددن مهم اهلك نم ءازمرالا لزب نمءالؤهل ابو بنعم رجه نب كلن قلي يعل
 ةقبانيلثم كو اب عطلااذمز كنبلاديدئزيال 6 اهم ا كلوب اب م سمسا وهوة كاسل اكورباومانإو اريد
 نو يمنا نماموه مجوبلاوارو عضوموهو وبلا لع هو كوس أت معدد ايريززحوةجيب ل وب

 روبل و ةيزنمونانلا يده دكت اذا زج كبديل اهجنواةيوواناوتؤج
 لصف جلناوبرتصرَتف ىانلئايزقان تيكسلا » تنمبو ا اكوبلوترهانلا نكابلاهيد تل ولان وبلوامتتل

 انيس اماني ومو ةنل ةداوهد كنا ذعبتلازوكرانم حيل اسكراند نصا نهض قشازك ككرشم ءانلا
 طضبو د هاذ نجوكادواد اتاي نارك د كبزيدشم أن ةظدام »د مزاركيلاب زجب ما زرطسولا كم تبلل زكري ل تضاوهو
 كندي داطواذا موهفمالن صاب جلو نيه دوجكرترشم أب دام ةيدرجانركيداز رمد دشمإب نشا زك كوس
 زاب كتر وهال كيل ود قوم عااد جاكت ندا ززسكلا ع
 تم مةخرش حسو كل قبلا هدكككو منمؤلب ذا مهو كسى نينبلا )كو كس و ومنا الاب ايبواكوك

 نك دم ليد رد دار, كنج كلاب دل ارح ءاحلا ل صح منم تكا انس نأ نون ناموكد دش ذادد
 كاع ععاد ماج ف اوكي خ كج ورش نال اعذلا ترجو و كناج ببحلا عمت لح بج مجي وموزو با'
 © يغودانالا تخول ةؤلنملاو عزل اتت كت تاني انا ثري اؤح ىزجهددّروكييراونماكلانبحا
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 ذوو ابقرومنب نالفواواد ثياثلاةزههنماول او ةروريلا تبعث ا ىر ئجلش امر ككو نانا ليو عمجاو
 لدعم جاةزمرالاود اعاوراجسالاولابجل]نِالبحاذاقسو امد يقلاو مرو ندركوايو ندركوركخ وبو دحوم شم
 رطناالل اين يشادوبد عاص تسصشوزتشرابو سانلاومقفرل كلب الز هور قيبس ولا تيم نمو نذنادو اهمسو رشذ

 »كوت موكب تسوكءقيسو شو جواس نهيربرددنز هرب ابرك ناسي متحردندزدانابرا بجو
 ةاودعب تمثئاو للا نفشيو لات نيو ا ماحق القفص نم بإب غيشوب أ ذا ثيرملا ورش قم هي
 مهوعاذانيعلاك :دلجر مكن عع كك بعورانخر تهودباجوتس كس زادا قاجو ى م مانو كس ان
 ىرادزاسو تففاوم قاف اروكن دركتننضىراوشددىوعب ب قيعوبقلذلا ةذشو سانا موؤفلابةةعر
 ضو قافييس|ىراكبا وكن داد تسد قوة فدانمئاةضادد ندكة سهر ند كباب اوف اوتنورك

 نموبولعل ايي هدنيدورادز اسؤتد قضت نصوهو اننداومتنف دانصع اهنحمدكلاب قس لمان لائيد و زنسحج
 هه ةاقبل تلاذ ناكل اقيورتافبب هرمالان اةوبودومالاققولكتجانانيوريجلضنال مناك. هنزل ىارلايع
 تكونالاقيالقرب تتهراو منسلاتنفو الاقي ندهن ناكدنيزئتبرانوس اهبل طال ه'نبجو اف افودانمّيبد
 ئلو نيضلادالب قزف ناومول دالي خرد مانون ابجياوهو كاوكو ل خؤاونو نوحدإب دزن كس ناب وف
 1 ا ريما وس عر جج ج5 نا
 هر قئاوبدر | عون قلوا نيب مى ا عياَيتلوزقانراثضدزا ع ونقل دداوركسمذ | مادط سلو تار ئاناذكو
 تم يم لعوَوِض هن مت عجن اذ قلوعُمِل عوام سالي لوضعإعقولامدلعرلانيلااولاث مّتدإرمما
 لشم تهاومر نكن يكشلاو كرعلاب فهو ىورعممانو ءنمضنؤماوايهكب حاول نم زوع هاهو ننشد
 ىثكلابق ينسف ءام جا اصف تبا ا باكرا تت هاو اًقيورتر ددسن وركزارد نوزكو ىضاومو ةدعاوم

 تقفز غ اع ددقوم» رم ركوز وركضإكلاب وربه هللة للمبني هرم تع نب مداشي كا
 لصالة بق ار ل ساو ءآطا فم هيبه ءأملا أر ضرخمو نآزجو نؤحو بانت نركلاي زهره جقرامم ب
 مل ننزل اولئغتساد قبايرانصو ءايلاو ءارلا نب نوكلارزك اول اف قيام راض ملصاو قريد امضي
 . اهل رجطازداولدب | موبيل ن نافإ و انا ٍقمكال ايد ىزح ادن ضد اهل هل دبمتوم اول فج تيد انا ملوض غ
 قرئالصا نالن يعل مز نحن ماض وع ءاحلاكربو ِء[طاحلت اجت نلالاتلخدائةياكل ريش نما مئات راض تيزلا#

 ه6 عيطم عاطسإو عنو ذاشاذطو كرلاو نيكل بنل مم اذه ممم ري ررج قرا كائن, قيما
 ككف|عنلانيعتكرحباهذنم اضوعزيلااولض يطب ءاطا تنل لقتل 2اس ةضو ضاللو فلا اع انطسإ
 ران! اهل نال بؤطنب نانكمالن ركسلاب قنمهدل ائماّماو لفهم تاركمو لف يمي لاشمد نزحت 0
 خام قار فاذاء|تعدعر مكان فزمه لانّيختا باب ص ص يا قدم ]كمل اب وت ارد كيو ناننكاسأعيج

 ىاهبو ما تكردر؟ىددز ناكر ءايلالصف ةشاز مللاو لكَعِص زب خو رنُس ئبه ةَردْب جاو 0 طوشماذ| قمح او ثمو هزاث هاجم أن يمض ديد عرب سو تعتراتضد قع لس عييت نحر | بس نذ قزم

 كبي كولا نظم قب نايس جزع هدب نعمت نما مد توبة وما هدا هدد
 3 جت رفمتمزلاذااذكناكب لبالا تكرار هد كراوأ عيبا كرانة كارالز تمائااذإلبت د كارالا تعي البلا دككأل نبا حو ( ضان عغندو مف اعيزثندوبنانكارأر درفيه:لورا كيلا دوق تحردؤفلاب لارأ
 هيج مظوتفيئعتصداذا جرجلالكيرا بمن ايمو تحل, جومانا تي تنوزد عيا كوذارب مانا ناكملاب للان
 نم كيرا ئالطو طل شب نعش أدار كرا مننأ كم لاران درؤحذ ا زيشسىرإبب ير تلابةلراوللا ل يرجح
 ايتتاجوااجض اخس تاطخا كلكوساملا جزعنناركود ن احس | عضومنيتفج كرا ىداوك مانيلبرا جال ئارامتسادا
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 نتببويطت دبر كدكلاب تطنم ههئتوتت باوك عاقل بانل نو مل ثلاؤو دندن ايمنايرخياو شطنمم
 اي قملان كربه بجاذار يو اططس نالف اجو ةالعا ب اعتلا غلب الداكن مالح اثبورنم مزالق تكرر مقطنم
 "دز هرانسودناثئعان مان مع ككمضل ابن اخن نايل ابن افخناردوحنادنبسوكن ابشن درك ناب يغب وكنب
 ععروتسن ور اموؤنن ئيزحارج ةريكانبث ت اريج غشطلا ق خاف انو غاذ ندرك ناب ركيدإ ل ممل اويعملاب وشن ازوج

 توف انمن كد ورودزعب قف انم) مضركلاب قاننن جاوا اانفن عيب هع لاب عسب نرش ناو رد كيا قلاب قافن [نعأ
 افأد عري هن رش يس لب ابوه مام تنجو ا مومل اتانيركلاب تمن لانفب ا اننبرنب مرت رنم

 عالشنا عرس ناكاذإ عربا نفر ذو رحم! فْمَبٍ مدد لستم فو كير ب هار قد دنغ كل اطفن قفتسدازإ قمل

 هيمن الا ا ةيلوو نمو لاي نس ىريسو نرش دودو مومن ديسررازان جاووبو تدرك نزهه قاغت | يجلا

 ؛فانلا برضءام سال لبق نمتفااذ ! ضر انهي شو كدلك اذن امخاروسز | كب ما ازمه هت داي رماه قاضنالا
 راذإويبققيِنيَلا هيف اثم اق اطتسادضو راندا حامل قدانو عيوجر ينط ايدو جاو جيزح قت ار سارن
 لتازب زياش مد[ ف عغنازجوناكامو مدرك زعجن كك ناب قضلو مر مانق فقم اعلا رتعن ويلا كبر
 نم جواتنزن عرجتش نب كب ق نتن اعنا كك ضيبلل جايا قضت انفد غرم و رغج كن يدقق اهلا ئور ا
 ةنورش دام وأن نبدنيلاهمو دزجؤلاب نيمو نتكك رقم ورم تبادكب قدساراق نم [زعأن مغ نتنب
 هللا عبحو كلذ يال بككلا ا, ملضو نو نويل قؤم اهيعجو تع اف اول!ةَوب لسا نيعل رجلك
 مانا: العاوسبج خو اولا ايدول ساوضوعم قع اول ذه أفوم قمر اولا لجيل اولقئتس ان قون فعدنم
 نضبابواورةضوُرزلك مملة كّونمئ انو قونصيعب اها ام عرمكل اب تيراصوداولا نا الارامو عمم لاثمق اس عمان
 ئكيسازا قوس جقاينر ووكر دو اجزيددلب قمر حا ث يدب رع الخنمل سب: ئانراصدل )قوس ا لثلائوزيش
 ابا ةدالالاتونانبودؤرمل )عب لم عموهو الايام الل ب در ذقن تاذ كرجل شل نهودقيب نسما اوراكددندونم
 ضاق هاوللا اهل اقبوزحو بارا ىرت .ددنافضان مكد أموعب مج زحتلناب ب ابنا قه ءافسالإ ثم

 نب قمم هبا نلكو مل وو ىكالهياجوبوم مك نوع نرتكالمجو واول الضفة اهن حاج امو هاوبو

 راوتساو ن مركوانعا مفف ندرك اله قابي قبو بدد قنؤبقبدل امية نو اهكب عخن شكله ٍرذعلابؤبو
 ندرك شاومي ايموق ايمو لصالا لع جؤناومقشاومل ثقف وم هراونساوروعز انبمايفرككب عش ننشد
 راوتساوسَو نائولاا »شف دوور نمو لنبونملاجركلاب ناثو ندركوببت اثيارد كش اول ذايعو تدل ودرنمو هاب
 # قدوم نتشار ويعم و نرد ءراوتسا قسوم رمت وب امو ارمشول ابرك لاو امم معن دشيراوتسإ فاو جابو

 3 ندم ابدحتمنرتكبدزنو 6 كأ فعن دبرابد ناداب ىو كذا ندرس نايس | ىراكداوتسا
 ا ءاي نو هاوحنتكو ءانلاب لص عزب يداي ماراذ ىأجؤ دؤهبلعمدمرحل تل ممحرل بيضي نمان رجا 1| ىلليعلا
 ناك اذ قادداهبن اناللاقيركلاب قادو مسالا اننتناتشقيدود قددوناتاور ل ثمتادتساو ابار دامو
 لم طسولا نوكس قرو بورضم ميس فرو نسق داو ارك قب دو نبعتو نعتداجا:ءاكنيمجو اذى ا ةيهارلا

 ولاه زموع ءاطاو كك تر صيامه احرلع كيو واول ىلا ٍءآَرلا كين ةيلكو ةدلكو كيكو ديكو ليك ثم تال ثلث
 ده نرلا ةلاتيبو نيالا زعل يس نيدرلا نا ماوه منسو نيدو هرلل ثم د رلع يجو ثعلا باور هيلا ثيل فد
 ايبربدود رمي ةريج كدرةدو «ليربزغ اور ناس دوم سر ايس دو لنيدؤدو ىنرب ماك اّدو نورا

 اريد ربزاربا تحيد تددو ا نوريب ءإربو تخر درا ندرك رب نوكسلاب قددن يمر ىزبسو ءايك عل اب قادو لو
 ىاغلاقدداو نصي ماذا اًصااقرؤاورل امدكى الجز قرد الائهبوزيس تحردرةراو لمدد تحرد نددو'

 لتمّوهو قَروْلَوا وييعوبال 6ضرالا ع مدلانمدادتسا ام َصياَلرزعلابق دولي ملاذا بلال قدئاو نما ذا

 نها ضياو مئادحا موتلاق رو بالا ماد را لوطف ةءابسالاو لذ نييظعإرب نجلا و ريحبلانيسف شم قل او ينرلا
 و انو زبوكو كل اتروكاخو توك كاخرتذروا ببعىرقثدسوتلا لابو كل نريغولباو هارد نمل ملا

 نباناضيا ؛اكدد جقرو ضامالو اقدر عافلاواولابلقن قدور خس اوؤدادا ناك لعق ابان ءاجمطون

.- | . 



 انوا ذمنزللاطب مطلب ة سود نتا منمثعن قيم ق ورم نحن حض ب أبر يش نتنيما ذم ند بف اكوايعا

 ةفيكوب تسوبو كورد ندركاب دوش قرع تزل بد فكددر كرش معياو جرمايدوش مقره دادولا زلم
 هلك لمد ازكرب تسويزا مث هىوممغل ابره منعا ت عع ندركد اب ث سوي | ومو ناكيأم هدزدو ناك يكد ورسو

 لعل ومل كل نباوتمم جراوحموركشر امض آت عه ناخذ تين تش نكن ورب فوزها دوشس ندركو يبن قمار وتس جي
 كخيزت تءاكقلمال وم لصاودلولا جنم حوزغلا] اعل تترقب زغلا ربو شما دذيمرلانسمعلا قرم اكنيتل ا نسن ورب
 ةركءرارساح قره فوصو عشه نقشب نامل ناجوارلبلا يما ايم زيد د ىوكدو سم ككتل ائوزغل  اهطركوذ
 هويت مهلا نهيرصم يا ءازلا حونضموءازل ضل اكو عاش دعبل قزم هزاز قر ضغلابم يزن 6 كن مع
 فيو يولاهرك ار جت زم رطل[ ماج ودمأ واهيل حن دل انضّرمو متبدلوه منم
 ود وروحي انئبو ناخو ندر بانشب ؛وشم نبل ولءز | عدم مان يتيم رزتب نونلاب بأ اذنورككلاب قاما
 اثم نما عغءاجن درك ن يد لوظةىذاردى ارز: حه بزي دز ايباثلاود ندشكو ند اا و
 تاك 0 ايوشم نردربو ندوبرق اتمارتف ارنا نال شمون اكو وومزإ نيامتلإب

 رفا باثلان قبلا لكن أين مداد كنر أبوس بؤ خرسلرسكلؤشبم اشم راو قش وهمي اشم
 ندردارذادان ايزو ماكردنربنح وطال, شكد نيحة وهف زبراجنأيمٍكيراببسا تون موقيشم بو
 اكللاويبهىاؤسيمفلاقي عمور لثة لزجرقدا دس ددسن لام ز مرج زم ايقمعلاىظ قعم
 تاز ادنهدرثكان اهزحضردافوكش ن ديب امك م مما عجويعانمأق عاما وافملا تار ار مدبر ابو هو ارال اثم
 ئضاوإ مم اف حجب اصال انيبو باس ن دروحل ناك دنا قضم عكنركماررداسن اًيبرْشْثهت اقنما /ضائى

 فلاي دؤناقمل جالو آملارب ركتيلن ا هردتنو دروكواحاكتئاذاادزعبكلا قماقم يوط هل قمار رورو
 ؟ضأنو جن دوهرسرايسو نذر باتشواصج ن دز ورّسددكمو ماج نسشو ند كو قلع تاياعلورََّجم
 كباب ؤأيل نيطلتو ميلادةونى او اقو ثلة ل انني كدب دشذلاو نسكب قالت نورك سول اهيواَمهدز باسو
 يللي راوصروم كياقلموربلت جرتبلا بنا ليا سج يذلا ئلملج مناع معنييلثلالصأو ندكرأ يسبب زو سود
 او ميا: ىغيدددو ن1 يورد نالما نان ةعيتلم تكنو اذصّول م اهردمار انس هاثرالاب قكساو مثلا وااو
 نؤمن وم داومكؤنو ملثم كرولا ئفابؤ مال انب خوجبدلوكمتلاب قوم قالمازيتخؤكاكوااولثقت
 ران باد عض كرببس تعم قه عيدرمانانرازفلاب  ومبرعم هزورس ب أذ ؤم نعت عتب رداصم
 ني#] تطوير نمو ةءاسرجةعاس شنان بيلا تتعتو ءاطهب نيعدنمل اي با قزم تار يلا قصد بأني ابو
 ]غانو رلكو لكم جت اضن كب قنيل ثم وأن قننهدس تحد هرب وفلل ثم شو قبنولل صفةوكش

 دو هانعزعز مل لا اس ؤاو رلؤه زم عع دان حو ن ناشف يسن عار زثمتعببار ةلكلابانبلعت اننا
 نمور او دل ضان زيدو ل محلا تعرسا كت انف انئاننمو ضن يؤ نن ندي رايصد ند زاب تسود دةاجزاولد نيتك

 اهييكسرمضلاب قوز قلاب قزن قازعل وكلاب نازن [ تاك عبس كر ذيلاب قرن ر اندر وناثن عتقان
 ايان يشكرتشدددبش وش ذرحو تسار ناون داتسر رولا قر غش ريفدعتمئبزننونازنا ,عأن َعَعبس١
 نييبووراد عقلي قوشل ندا تير ظنوني مصأن عن دنادئ ابن بربا نتن وكتلابو هداد فقيزي زعم
 حو ؤهو تنمى طاح رونم تجد وار قزيجد دركى وجو ندركؤ جبر د نازجدب اق اشنتسانودبد دز ككوداد أخذا
 اههولعدلال بلا ةئظلاق نو موتسرنب ن دركرد نكت امين دركود كسر تلحيم اتش هلام قثنل ةهوركم
 نردد نب ناظنا أ خنت ضل طن غسق طنم انييرماتيداكبالتوما لري ىزأ اير
 نايم كلاب اظن هاوسايد ناوبجوتماصالبؤطانرل امل ابو غيط وابوكك نب قيطنمن كن عي [ قاطغتس قل ان
 دشرازكموازب ان. تشهرذزسيربد تامرب ارز بالا ضاع تج :نايمردو رشويازا نان /جرأب ماو ناورعدنب
 متكن ايمو ندد شو نقاطنز اظن اقلط ملون اساله قنسالو جريج أ كلو دسم نيمزب نير بد بايو



 ظ منعم
 تدنوسؤن اف قاتلا الحل عرلاو اال نهب ند رنّيجاجَ ايتفاتجاحي هدر دم انراينلادلبللا انا قدس
 مب رو نو عام نمدراوضى اجاب اك ترف فال | رصد ةعباذاو نكسزمومخرع بق اضتساو نركب
 لاتيو اداب إرعلاب نلع بكب رعمتخام اوه مت نرسل لافروصبلاوم دعو بالذ كك قبرك د اج مان:ابلازغد
 يلوال ال اوال ءايلا صر ريم ةزههاو شرد نيمز هو أصف ناد كن همؤاف قوه من عتم تالف اًدلث نالذ تاب
 «اًدفح لير قف ارعبجاقوو اّحلاقِفظفالالعرتيا بينتو حارب ولم ءآآضوم مزلاوم رمح نالواولا نسال دبس
 هيقيلو كلابقلرذو ندوة انصب جاشوهدرزورقبل قبل دلل ال طهرت جلع جخاذاك
 ككرانتلا ماع عغ نرش دوز كيلا, للم ةديؤيل ائب مّنلابنتلملا قبل اييزلاو تالي اببوتلا
 قع ن املا وحلو ةحل اق معا و عع مفنبو ,ايلارتلصنديسرر وعل 5 قال لتم كتل رباط ندرك ناثلا

 هربا ضجيب هنازجز لمن دش نايم كيداب قوحب اوصءاىلاقمو دية لداقكلابكبانعّااعدل فد مدالد
 ذاكر وزو دونسيط د ؤحلو ابرخجا تلرلاق حل اضع اهتم قمل دل ارا طل شحالتو نو مث ن رناونجؤالتسا
 د و نازجووُك :«داروب] م زبمن دو اكشمفلاب ف د ومحل نانو نيربواحم بس مانؤحالل سر دلتا

 لولاة وتم وهو قون اه دحاد نجم انا عمدال لا ناذرجؤف انحأ ىف انماتصخوف لا عمانذأو ن اكفلحر نا

 كو نهتحس نازلانانضملاهاسلاونازنلا كك الار نلص ناحل كت ونا د زول ندبسنج», قوز
 "ص دلشممان عجم تدل ويبعولاانريجو داضلا»نيتلابو ةيزلو ق زلم وركلاب نزل نالغل ابوداتملاونيتلاب
 ناو عفش اوليحو ءاكيهرب شش نديبضجبّكك عل كلرزولاب قل اوتسا انززج زلم نامنابج
 نعالج ديل ىو ياو عك تعلمتياكوضد تامئإعبصا نالفقعلو ؟”نآدومَعْنرّيِسُل عل هرناؤجر يل مضل قصلم

 نديٌدامهدد قفل صرجءاؤجإ و عوجرةبسبل ىددادؤغلاب قوعل نريتينلر اك غلاي هضعل يري ةعلايدقعل
 منوماتمالتهل م وصلا ضالت ن هدد ميا زعتتدابوذددد دقنل نرداركتلررسكل ابق وأن عض تخوربرم اجزرد

 ,لنم قالته جولالل نلكنو شلطإ سد نمش دملا فد داب: نؤلطل ندر محبب نول ذر ةيبذاكاعادقتلم ثبو انا
 ذائلاتشلفل ككومنم بواقملءاتت لش قاتلت ذاوإ نحو لشاب تكرحو با طاب وك !نرهو كلكل كنار ضلقلزاداذ
 انو متقمرل يركبه نقل و نزلا مثجومتكمامدعب تل لاب هدركالاب قوم تكرحل بر مْضْوَلَمْلُم فرط
 نور ىلصلع الط نول ابرك يملا, زدول اسم ةنجتلت امد برشلا كالا لبا انبس دل نامل تنفذ
 قط انيس ةاول تذاع امبورلسمدولا بطرلاددبزل ايم اعط شل اييورمنيل ديزل مصدعج ]نبل ى ا قول امكل كا ال
 نرْمِرْبِس نوكَلا, قطر نوسو اك ميا لثمن اطدنم تدنورسكو ذلث زب ؤط نأ ع غن لش ديجسو ليس رزيلاب
 نسعي لعربل 11111011000 دونا ةوملا زم مَع

 ىاادرلا تدالل ادد عم مزال ندريوكس و ندين اضحرب د تاودر أ يسن كتب ملم نول ومد ١
 انهما, هال اا جلاد نازح: ىومدس الن وجرنه: تاودر درا قيل يلم وذ اهدادم صول انا اههنملو ثدِصل
 57 ا دولا مت الوربدالاذان الزربت الو بلّمت تقصل امواتضالالوامجدذرنع ةزملاتق اعامل اًقدوم قيل

 البابورب وصلب الو كلب بو هدوجنماهددق بلبامنالن هؤناوهى كب نالوتبدرونعيددذجب كر نابسالوا كيؤيلال
 12م2 نييركذا نداضارب كه كرذعلاب ذاع مسلط صضْو 'وطالثساومؤهالاىاميضناب هولا جرو فلاب وي
 ايزمت ملام كرجل وو املا ةلضدانالحرلا قاماو قت نيكد ولم ناريس تنانل اند دعه زانماو ملا قيم من
 زي نيل انف اج ناش انا منج يكمتلاب قؤم ثكللاوددغلا مارال ورهوّصلا تكسب اكبلاوظيغل دعب امالا
 ممل ريل تكلا نإ_ل ةل فم ويلا اهل تحل الدان مال كب طعفو قاحنالل حا يلا درا عض ون نيم فوم 2س
 وقوى تمول ب لعفماك + لكلا ركاب ا ئعمس للاكل الاىوامدنيعلا امن انرحالانيمإ سكب ليجفنم
 نقتجرو نوناهاكو ندكدلإبو ندي طاب وم طلع هاركذ اعلاف ناز وتلا اذنه رهاطد يذم عفت
 حلا هبت وح موب دز قوم ءأ قي اضن 0 ايزحأ بشرس ضل ابن اجمنم مداد أب عع !ييزجاوك

 انرصلا فب واوترلا هاو مل َووَيدو نتن تاو ثكربب بهذو اتا ة حو هزحةنشن 2 ىانعبسلو جام أَح

 ىاق
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 متساواد ف رذلويصلاذ نمنيباومل اًهيوالصتمنكم مو تعتم ناكئاذا قرد هيب نحو رت عدا لنه صوت نم عيا قلو
 مقرف دوو ورعب أيمدتشي نيزد تاذ ملظعل ادوطل اكن: لكن اكم مكر لو دمنمو يزجزا دايو دنبسوكد ا رككلاب قل
 [علِخ د دش وراد قزذارقز عجوهو نازل عجوهو بعلابدانا تدل ةهئوناخب فركب مدرمد ورك كل

 ركانزجفيز» توب اهل دانه دافواقفمتق نقملا لاقح ومحل هر مالم يلوي ءاسعرلاض دوررل اها ةراما
 دئوكوا فخاز اكن كت يمروداج علا قم يدرك د ناونبسوكذا عش اربح دنبسوكو جو جلز نان زمجدنر ريل

 امره مازسكلاب هيجي ناري ثيل ل داوممارد كنادرب ب عموهردسال مان هزنيب ىدلاوهد طرب مملابق
 كملف تحبلذانديروكماهاددارك عامل باو هدداريرّبسرافلابرلصا خرز موموزعاجق هولا وذ ره درو
 امو منال نم نيلادا اتفزحاث اولاد عجاف نم نيرزحانفرصريل ما نيرحا ة ضلع ن أذا هنالاّتالقزإد

 جاج هبي يحن عد جرحدورن صن كاؤمكىلدا تمل ابتناكد تاءازلاضدرحن صقل جزخزم
 مهنازرزادئبو تسويزا للمذ ىرمان ورب ووش يوسش دربضد فب يؤسشلاككو دري سايتل اال هداج
 [يِإ ويزن تّيخاروقسخاي ءاردلا لوف: شوم ضيدوهو فلا ماد ين حراير مر عوشتف علوم منعا
 نانضإب ةلرلل وسو ماللا كفلالإمنوتجنف تينا ضل نولوقي منا كلذ طل ريد ؤعموهو تبلل ايم وسافلا
 !كسندركل ناب مطفي واكس اة وكلا, نفد تو لرش وح محو طاشن كرز علاب عونه الناب ل شب
 ملعب مكان وعن ضاكش لذ يرجدرشم رانك طش | قاض وةانتض ككو ةَررُهْوَحأء لوا لحرس
 ل درا لت قيلت ةدا ضخ نام هيداكشزإ,ضؤلد نمويبلكلائيد قو عش لوول لير دوس قل ًانرتشلن
 دويل اوهل اتي قلاَبر ذؤعالت لوما مد نيميس نارزيلابوأذ للابد قوتشي اقول لعيون
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 ٌوكلاوّمضلابانالفضيبلا راسو قومشب و اقولذ انهي ةرجتيررل اهب يزيح هناكسو رنه قاد »ياثر كنا وز نك
 ,؟بوجيرعلابهاولنلاب اها ام ءاشوهو ولنا بيل اؤلذال نب تعكر اكو قنعير كلاي ثالذار انما
 0 اهدنانق أي اطودو نم ضروهو نقم ل: مطعال اي يجد اند تل: نلوم نمدحا لكن اكدت: اكاد
 هقيللل يؤتي بعلا عوض قيلذةنش نع علا, ئاروا هوز نلتقي قلوس تجئاتضلفانةلع لاند
 قضم جؤلايركشإوّاني مدرك ورب ادرتشكول سديم اولا تفشس دبر شسلاومغلاب قيل رش موقل جربي كم ؤيلف
 المو عزو داوجنوتتسبؤشوذان عانئاقنافرلال قبو قناع زجعل اجبت صين ويتعو تئا جرا
 عقرب ضوى ا ةالكف 3 تي نالخ لاب لريعلا يسرد مساوه ابو جوايا وكن قف تسود

 نادم دوش نوري _كنانجيوخردتربزكرلاو نوكتلابق ف خاف يفنى ال تاك, ل نهال هن وو لكاد
 ةمدصالمرلا سمراقتلالراوهو نيركراوضسإ قب دش ابناو ئوذانوحكت حاج قمانن دكر تانفا
 ضو امالثم سار حالة هادا مر هل مو معآ غب مرد نرش نارابرازيبو تعنيضوهعببنق وف
 معاد مهن دشركهرركم محلب قاوم موبكنعلاو بابل ذعب ميم لمت هلا دايز وداف ة ريع وبال انا دونات
 4 مةلاتسفلاقي جوتن اوك ٍمرافوسوفلاب ذود جوز افك سفن تءاكاذا امم كعب قوعب ناله انئبو نحن
 | وللا راسا كلا رسل نول نذل كجم كدر كودو تنال

 نئهد خوال انيالو ضيا تمداو مزال ولا طعيدوم تكشنىاملاتتفناو انجري اجب عير إي جزشال
 لدعم امان سو بنر ب دروا دهرمرهائار بدن اكمؤجابك مش دش دود اييهتلاوزفلا نور داولا
 زافإوةحارالو ةرلقن عاهل اىامضلاوةغلاب لهو ناو ماهل ام, ةمل ومو مفان نوم دم ةدابعلا بيرى جو (ناوف لا

 يلين دام ميد عكيلو اقام وكلؤايواولا تراسن اندر دعي يش و دودنايم كرش نإ كلارمشيم
 ودود نايم اننيددادريش انو دروا هان ماد يزعاسيطنوهف زارا رتجاام باهت
 . اا ةادجنمو ككربللا برشاوالسصَتلا وقت اناوهاذاودرتشس دليصفلا توف ويوم وهلا: قنعمو مقينعمز ان
 انييونمورد كلو ةرم زج ودبالهل حوف َوسأ نانا جوموبا# اذ نقلا ةوإذ ذآ مووه كان نو موم

 لعب
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 ١ نابكااب بل تاهبادد قاض اارهترك»قاغتسا كدا. يزجواتقفلاب نرعممايئقيزتيو قزعمومف ندرك غ

 0 ا
 قي ا
 : ةعدادعيداقساغ كلا كبران رخلاب ٌىسع يبا غ دودو قلابة يززع تب مانو ماهنا ل زان ناوج

 نيكس الظاء! مكان عش ينيب يللا قضوا ايدول داذإل لارسال واذا سارشنمو عاتق هش
 0 / 9 يتلا اكان را ال تا

 فقم م فعن دروب اء ند ررف قفغد اع ج نين غدد اذ اس رامجالا سدلوفد ىدرس ف ميو ةزثبن اّنع

 0 الزركون هدافاهروبدد قل لتقف 3 كر اىاج راد كب ق فحم أن عِعْؤْشنرماباب عالم
 رلمول نول ةروزةش]وعفمدعيزشوهوواخمكنيتمضبولف بانو باوبالا شلغااول نامت دوونكلل هش باوبالاتتمل د كك

 3 2 ةااًدلغنهرلاوَعو يوكل, قاخمرافىامرنؤل اغثاكعلابقولخورتكلاب قالغم دكت يزيل لف عج و ف
 نحت تن نالخت حال اييو ث تاك مغ نهرا اطبال ثرحلاذد طر ملا ضولاذ كاكتشب ملاذا نلل ذو نتجرلإ|نيتمسا

 2536 ةسماعا مينيبذلىدرم مان الف لكشمزعجؤلم ةواكزعسن دشبتسب قالختساز ببال بدلة عيل لظؤلضو قل

 ل0 ةروهاكو دشلب باسو وزبسو ءذالغج قفلغ دياربووب مدا الث لهارك-س|ّقخردناو هداد,قلغ تسوي
 محم  كرزهلاب قمع ةلءاز تررملا لهو ماللادل افي ةؤحددلقفلجرسونىح وا قضل شبع دونم هدزتكب اع ودرب و و

 9 نمار انور جبرل تدعو اذإَق معن اسورْمْبل ى! شبع كو لش وى تاذى اف صرا منأك عع بمر انرما' 7
 “3 تناك قفوأملإ لصد نرثموارطلث قسمت نوت يركن اذ باغلا ثوصباكح قشر سلع النالا ةذك
 ءانلف ننن لش جده نارولابَض ضأن مغ دبا ا رميصخ دز. ك دوو يفد مدر نان ندا ابهرحو أد كشمزفان

 اذ ارملا نو قضاو 1 امزعقتشااذا موعل ىذا نك ماا وفرت دنا ند واش ا

 رطل تواققضوذ مانورلوحامرطمدتدرطفوإ ىزلا عضوملاوهو ند ام داصعل انهض ادقومنما وت باتل د املذ بانا
 نش قص كو يضويص انهم تنفي اقجِم الابد جوانا للقتل جرو مالكلإءقسصسمىنينمخبؤتم ةزماو
 ًاضأنو مَع ندركادبح ناز قره نرش ضاكسو هدانكؤزنغ انش! قنداكشو ند انكوتبفت نم موه زركوددد

 اذيو املا نباتات كداوداندالا تزاوج دكاذاروجاساهسن جي مكاصملاهلعالازبالا»
 لاف هدرش نمو قزعب قو نم هانيب ل نمنح عدن نم هانضر دان ذو س هلودو فالنخالاابهير ضي داوثلاونم تيزي سار نجي
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 نيو ليبمر غلاف وزد نايتيرطرل عاى اقيرطلال قزدد كلذ لع هوعمج قس نم عضوم]كاولعح كي اكق رام وزب

 تضرر ذى كيد دازنفز اداب كب ىدهرب د3 ل سود نايمورتشي ود ناي ورد دداثبإ عديت قد تدن
 َقورملا عج ٌصيامتيمب وفيما اكمتديصان ىلا قزد الدو منعتسخم قد يلو رموز جاث ندشسا د حاس خا ورنم
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 ش مرع ه
 ركؤلالاتاتلندد نركألا ل نم قوقمل قالا بلم لوفد قت وقوطجوز تان الاتش ار وشمل بءآجاذا
 كر ملءاولإ كلاب تالا زمقيصع ةاونلا كاثاومسامترو ىمعلإ )بالنعاس وحر ئْؤن نوضعلا ىؤبو لماجكدلانؤكلالك
 كنايرقُمقمبكعوعمعانمعككو ان اطعنانالا ت هظال اني كشر, ابق اقع مالت ملت وقع ع جوه نزاع

 لام. زرب تهددو ابزحنيزايخياكلا,ل يضل ناطقا شما ءتماوآ ارم اووهلثوع ءامبعزاذطب ٌفعىو
 نيو جولمدتاوخ كولزا ادوا كوب هأيس لركو ىونا دان ل متسب نوح كلاب ولع زيكلاو لقلت معا
 ذاقبؤيد اروىوبارءاج ركب كرش وك ميو لع نوهوكمان لغو رمزكو مولا العليل فجل انيرميدلاقعذرتخل يزعل
 ىلع اهيواييوم كاولق احول اثولع اهبقلعو كلاب اهتلاعانهبؤشعو كتركبةاداملك أع درا انفي تماذ
 ماثروه انني اددر نز يؤ كرابو لجل كيال خا ءابجوا برنيل امو انئلام تفاعلو جقتطملازكل شب
 1 تولع ازبارل اتّصل عل اش ندروحب اند وباردوتسلولز ندّسحن اه دردراراصعو اه سّرسْن دروحو

 كيل ايو داذكدود توهو نسزيو اضل ايمقلع ارىتموشانر اذكذدد كئلعذاردشناو شنبو اوما بش ُ

 . هيبتا وإةضمقاعاذه اقبوزيجناباناركلابول ره شلءانوهو فلول بن باسضاو هيوم هدنعز ئلع
 فكزووبارركد ركن انو مويه ريبدازددجياو ل ثقفلاب العلم غاب نولع هداذو نإ ةلباءاجككلاب شلع خؤالعا
ةضلع نجس دنكاج از !مخياونبللا نم توئاتولعت انل ايامل اهبو ردخفزر

 معارةاضعو اهرب ش ندر وحوْلع نازج 

 اهثيفيلع تسول عة تح قرون يول ضر طل صاوحف ءادُجلا حاهرا ثرى ر جئلاوعمنم تغنؤلاع ضأن
 دنزيد اردو هرج ور اجرو قولعمق العم قيلعرعمتلّسرأو بلع نالخ عم تةلعل اد لنتسزو راني هامة محك

 زغاووسودد تموص زي ما نفل ايرقالعن ال ثمود ابان ناك الع كلاي: دلع كب ؤلْعم در وحن ارانبوس قل اعم

 ةتاركىزيجم رنتك نجكما»ِناملْثمٍصالع)جر عيزمنم هبا قلع زما جان ماقد منمد تّوهذ ارش ار نكوددنإرب

 ليج مهد ايوِلوضَولوتلَقمْفَع تجدرب ذوو اد درك ها كاطيج ل انمئباح وسخ نعت ةسوذ درافن ا تشو
 ديزللا ترك وو يزين دنردل اكمجو دكبباث ماونارب نكت كولذ ئالعا تنل الي وط ما ولومل|لدوط ملكلااذنمو
 تيا تملثاو تّملعال انئبورقالعاطتلمج كإسوتلاتّملعاو اكئجا طز! نز ندا دربو تالوالا نمل كح
 كنلاججدلاَولهىادردان تملعادئاشللل اًيبوربكلا لاو لعل اني ورجل ماصار وهو نلت قفنب
 هئسلشو عمقا شورَمْلعو ملل اكاهددَنَض ٌميرلَوه لش ؟ىوش نزرق] عم طخزإ عوج نتئعواذدؤبلعت
 ىف !كذلعبحاوإقلتعاو ءاتباملكاب قاب وويل علب نصركيل كوت انملاكاعنلار بل طوهو صلع دعبم
 و يوي داؤود اعزعس 2 اووغلاب مع علعلا عدى ؤلا قلاع ريغ نونبالذ ثنبانلل ن لاو عمو ةدحاو نوكو

 ةقتعر اكرد نديثب سنارددو لثمن أعان درو لاعمَوببَس امضي عع نرش در عجن اعاداببدز امودرنإك
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 ٌقنع 0 اعدل عوعضوممنل ابئماعنا روحا تخرد نااكزيشوماعرجسما:نوزاجنييذدد
 و بيزم أن ب تلعل ايو وم تلو رطكتنؤم امنع ندركزاددقنعا جو انعان درك منو داثلان وكسب

 انعاطبب ندركسكلاب يضمن لبلا نولئامىاكيلاوتم مهل اندر مهلا لوهيملالانوعمز انيوهو ؛اًسسلارب تداظ
 افدن اعف كرز حلاب منعته ويبع ك كت اننعاوقنانسن د كما ركب كين دزكود تسد قنانمت نع قدخاس ونب ندرك
 ناس|وروداجو دعو نوعوقنعا جاو هداعرل 000--- ايجى انانغم سه ؤرّولاونعارتوروتس

 عمو دوم نرش لوعشم ق وعر هاومهّرل اباوع ك كى انّبعا ضأن عع زاب قووع يم انو باود

 كداغامل اًهيو.تجاحن م بر ومالا الر باعمال ثببزيو قيوهنو ده ربهم ق وع راش قوم او يف
 5532م ءانانراصراولاوزكاتل!ءايئاؤنلا ذل اوعيم لصاو هرانتسنوبع لقي ؤملرل وا نتالالواهرذ نع ل ١

 از رهوكلوشإدو اروكس نازش تك ت بد ىو رت مانززاند قش وع )يلع رغب جون موق تب مان نوه
 لولا لانح رمل اش نم دلال تلق جاضل حامل اق يركْس ءابسزيشو كنرد ,ويكو هأيسو اكوهأبس

 ايددرنايكدكلاووعلاب متهرع اذن ادتكو الصد ان) امصوالظِج فوك سن تناوزبرلا انتل اذعب



 رموعرع
 ايلا ضمدرب از حتنيدوغلاب قرب نكب | يقتعم ن درر بددةنكؤ تلم تا عنلااهزيبو لش اني
 يهيج بىعدوىأ دنس وكل نر فالخبو كك يدش مكان عع انحامخاش نوبربو بيل هيوم انادزنلا نب
 متيهاذالجرلاتقنعو يش تمظاذاقزعا زحذالاق مو ايزو كلاب نزعناشن غد نارتنعرلش ناز نأ عغ
 هضانازحلرب نال يبنذو لشاب هدز نص هرهو ناؤرمونأس ا نم صواثيرسروىؤحلرزملاب فارع مر تهسورويقلاب
 ع نوركووجو ةدولل كيطيجو ربل جرلا لل برب "لذا قرح نيل طرا انكي انيق عوامل ا ىرجل اب بسآك نر
 السا رلاجماو :ثلاما:جردلا قرع الخ رمتتمل ل انيدوسقنسزبزو مك جل ماذا بزعل علل ت مجلس ؟كآك
 نئايلاو ششي قحلل قركيممفنباهيامتملا جاحاو يكل ل ميل زف امند ومن بعمالر يرهاوزلا نال هلم امال
 لاهو ةيبادركن ويس كنك قرعزبلاطجاتن ىلا قريزكا نطو قم يكد اكاذا مل انمةرلدد سال
 دووركراهبةرعيتحناد تربغتورهطد نمار عبلا عبدا  ذانإب ريع بج نييورهينربإ ل عن شجون اش: بج
 نع 1 ل كاو غمز اهو هداههيراوبد ناي بوحو منج

 لاس دو نسدالا عجول اج عزب اريب عمدا كل جرل روب داملاظلا قزتلاو نحمل اظنورعل تيديلاؤد جفورعؤب
 وجي ندركرابناؤهساذا تشب قلاب قرع حدد امارجاو اجق عتاد تسادارأ كر دعب ءال نص قع باغلا
 الف دع رجا فليم تيكلانبآ ل مضل ابق لعالي دن جىددا تنيوكن اونخساو كك ترعن قركم ضأن عع
 يال انا فوربزهول اغير غدد قاعد تويوراؤظورظو باير معد ٍ ةاشو ماه مج ماوناهينيرخا ااافلامض
 دل جزار كثي واهددد ناري كلاودو تنوي ركزي ثيورعمىبامر/ثركلاب قاع تشسوك ل عمم فورم ب

 دهوفر قدرعييإشنرشراد كرو تحرد نمركاهر بو ننذد نلعب تلعاو سبوزضوكى يع جنتي رع ظ ود
 ٌكعءأعبج موخلاو مركلاو عمو ةررزعلا كفر عركلا و نويل قلاوهراب عياص ك) جل ارعان نو وأ تعني
 اهلي لقناكاذا نيدو عمل هبالايدو نعمدألط نمو بسن درك وزميررغع وعاش مان رانراوخاورم يح ايبض
 نون سان اكاذا ةولض ّمضب ماد نحل امج فن الوول زيج بيوجن ال امض يلب قير اناركش ولد دونم
 نع قرعلا تاذ هيلع أي دوشماذاذ اةرعولدلا بتفرعو قوزع عيجوشوواولاو ءانلات ربت رغما لعلام ةوطنع شم
 نبمز ورع «زحوملاولهرلاطساونيب اين امن انللان انين َبِلَسل اكول العابر نانللا نانبتتل نائوورع
 وسع نازجورثي نجر يبواك يتلا رعي فزغمزمدالا زل لافيالدرنم ترزق مزعمزمدا [ كأن مع قنذاكشم
 افا عع سود نشركردرعر )كلاب ىسع لوتس تأ دمعت لص نليكقجربو ننسي ل زاب

 ثيم تنولاوركزملاواوسنم تغيوشاطن دون: ساء ونسن نداق شع ايجؤمتجلا ويشعل ثم كرولا شع
 نّوعندش ثافوزحردلاوشكرابب قمع أك نركب مس جتفاشع تورت يسرا دؤتشع
 قس اه جور عاش ةربعلاميضقيزمس طعاهضج عل اقسعبل او جخلا بني و) قمل قف نال لازال م نمل امن مك
 :روررمنازشن وك وجر قمع كو داربالاةسقنحل ا وربدزداّطع كبح قمع لنج شرظنلا) ةو تابت موا
 داهضاوُصىاريحاجو مولا قفعناو عوجتإ ا مكبئ اقفل كنا نامي اضل جان ]كد مكان عخبائوبد
 ارنا نب م لازبؤلو ا ةدابزلاناسعملبحر ندا نسل ءنششلا نيب تمار هت قطنعلا نم غلاة قمن ع اوما
 مقيضع ةلئاز ماك حدب لوكد دو خذ جذو تسوكربو تس يزجؤلفعزيرؤحلتخ دارو اركى در مازككلاب قاع

 هيرمان ن شمل ل اهد كو كلاب يع قسعرشلب ناك نمنع ووك ىومد كدي ساره وومور عز شنب
 يهل هابل نولي بعلار دنكب انرب دايما ءوس ا تب ةدذضي درب نايمددر كنا تمع نعي عم لو
 ءاوولانبال ين 0 ا
 وع ننداكتس واننا دولوم نار نيج يش كن إي دول وجني ضهر درك ناز جو دنس و كو ابتنالا مهل اكل عجرب م
 تشر ندركن رو ضيا قع مشع ندمذندادذاكشب) يم عجرهو هنبوم كر دزن داو مانو خرم يكن حيا قمم ؤشلاوه
 دوايوديبَن ينعي تعمق ومع نصأ ن مهنتنارنا نارى وسرسو نمزدس وب نيش ومو نجي ئلصدولوم تنخم
 نادم ل اميد قاعي كلج ءار داقمعو د ثرحلا فو ٌمكلامَفّمعمعو ماعلا مق معو كاجو ندر
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 هضم قرطبه لا رو طم ن ايو قرطمرسبو تسنبلا هيل رص علاو ولج لاب صرطا ار ل قساوح تيراعب قاطتسإ تقلغدد 1

 يو ”ناذبرب, رة راطمرتشذ مهربري تاب جد دتنز ةزرمرب عطش هدب غلاو طة ويصخحلال هل اكوصجت قود
 ا ا ب 2 هج( ل دز نس راكنيا نت ع تالا
 رضا تس وش نرينباذكتدو قدرت قارطم مغ صح ]كور ف وصخ إ ةداط مغ سون نيبو نبذ هن نبي عرلا قداظ

 نولن تّرطو اهعرلولا جونج هج اذ اةرملا ككواهرلوبرقاثلا تقرطو ةاطّملا ترطل انو ةاطّصإ ! مضيف كلذ انا
 اهلا زعيتكنيمز جازح وبسط قيرألا نعمل تةرطد ورد الكر عام نسبا ذالبالتيزط و كل دبس رفا م حاد [نقحب
 منمو مناد مِع عل جحا اتفطان كل حبو ملل ايوان ئضرانمقسطلاذخو ام يسور نم مزجلا ضْرا السا نبل جر قر

 :روطتط كأن خباب نماةومل قنطب ق ملل ابو كربزارتفركق خو در نإ ق دونما, لعن اه ذنطو ملوح
 قويا لاول حنفي !ولطو معول [قيلطو مجول قاطلجر اميضب عدد د انك رمقالط ركزو دلع امسزاو 1

 مناط ذو الكردارمهنكيملاذا (نيازلطةل بلوك موبلادل الص مرددقو مضتاذل راقت ذقاطن انو ناثللا
 اعل ايست رمل ابق لطم ضأن ع كيب ن واشكتس دو الوم متي الط ولن ةل ل ضلطد قد ةهددو
 ءانملا نمو بال انيبنوكناومو تهل اد وأ بلاي -و ماخ تسويزادنبو كتوداي كتل دمدو نيّملطو الط سْعلا

 تالقي (نع[ن حضر ني مرسم قولي قلط براؤم يناثلا: ل هللا نيد ؤلاوط يونج ببال, قلطلا نام الازلبتلان نانليل
 لقب كا فرورتسررنبنإق يل كرب نداشكت سدو ىدنب ت كرا هر تالطا مابا نتلطاذا موعلاجلطاو اهي ئلطاولبالا

 قلاع انلطر مز منال ابد ديس جب مل انلط وجاف نال بعل ايو جمالا ماللاو اطل امضيئلط نق انو ل طر يعبرنم
 3 نددىالظاش جرا ى مالا نيؤلط تناوائلط كوه اهي: لالجكل قلي اه يحال اهئاودىرحا تءاكاذا

 اضع اكدوا نرشاهر َتالطار نز نداد فالطو قأطمو وول اقع اًئيالومجاعتب نادردنديمراو نيزك

 تءاشن ث يجوع السيم ئاقلاطت جدول اذان ثم هر اًصَلْط آن لل قال إدكو: طملجد بز قلاطوؤل ابو مص

 قتادركي ور كوم نتف دناظبكلاهّدعاذإف نار ةان ع ارلاقلطتسا) اننبومكنإ عارلا اميري ةلاليالانمقئاطلاو
 ليصبو اكىلدالا اطلاله اهلا بلقب قيليط قالت ال حضي و لهن وهو جنت الى رنالا از طرق: ناك امل قبو
 يسوى ا ةوليذومل اب لمت اطو اناويو جؤاوطا ونين درك وُط داشل دلل ؛ن:ءاابلقب بمص باطمنمإلا
 كتفلكو غلا كتقوطد نتن اوتراظا وشاب قوطوا ند كودك وكر ومن مدان وظ كرب اب قوط قوش
 ٌرْضو َت اطيطتاثاظ وعمال تاهسو تصخبوا تعوط ىف خل مقرر تدوطو دوق ىأ كّمحءادا هتداَجوطو
 م زذكراج وجور منانمو ءاحو هوكىسان وريد اظن اجيرزذاظو لعن نال اثبد انماجنإ عوبو كان برعم

 ةيضادراصوالجرلا عسب اوف اضياو ككن ينتشل برو ابع ايل إي لص 7 تاك غن رم ىوبسوح نإ رزعلاب ّقبع
 وهو هضاب ن يشرب يال ايو بجو بج ثمونجاتو اننا متم ادعي اعتادوا اصعد هايس اع
 ىرمدازاو ىدازإركلاب ىتيعن نمهموفيول قيبعيؤملاةلملانب كمر درك زدت وح قست حاج
 الق نمت غن اهؤيع كأن عع كد انعناثع دش دازاؤ نركب هز بسان يشن دكر دول امن دشسوكنو لاخجو
 خالعتسارممنالف وتعد نقتع ذاك اند تناوعاضو اع عملاوتو قيتبع ةالومو قرع لوموانحل اوس نالف
 توا نما عغورنمت خو نيعا مسعود ش تربو اشعال ئلاوءاج اد عشب تو ا اًهيبعر اهصؤتعب
 كوكا ملوارباثى اقناع ثدي نب ناؤجنذوزحذ ا دش سكس وهج غاو نياق اهو قتعبت ان دومنم
 تفحشم تن نيم لع تمتع انبنو درع ةسكو لشمأب لي زنن يري بكرم ةزوجو كنر سنين اكد جددا نيب لو

 ابان ينايزكردوادلامن كوكو نيركداذا تانغ | تنحي ذ هّطحن اكتبجودنعهّلَمْمرِم ى لابتي
 كركم هذا نربدورل مو ْنعهدركداذاى هما يسو اها ”ليطدرطاذإ وا قيسولات انمن الخل اًهبو ندئباودب
 يلا تائعونانعدماو سارع قيتجريو كيو قتعانمدحا كد زإبو و امو قشسعزعر لاند ليو هدازاو

 لملء وبلا ل قملو )ل اجبت عقدا ركيبالل ايدول اقيتعلا تيبلاو نم سايل قانا تاّيحيرالو اهنمجراوجلا
 قزبل لوعفملا عمم ليريحلاو ل عاقل زعبي قيتعل نال :الء بيه عقغضو اتل إي معيب ع وطن لصور انلان موتنا
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 وك
 ايه وصوت ةساطو تيان ققّصو كّذعص تدلي دج نبدي كيدز اكبر قفص ن ديب ادركءاكا جز اددوتسو
 تبررؤحردوريلعؤمصا لا ىداكرب مومن لقا د و ندزكز ادد دن امصا نكران فافصن !ةعيلارنعو اكو

 يعب وس مقلد اهصخنذامتدرب اود خرد نريد نافطصا نريشددراكبوزورادرنفسوكو دىراكت

 موف ايوفصربور ىوم ىوربكتسويربننا كنت تسوبر كلاب اهصرد اذّصل بقفص يور قيفص بؤر رازجكتو
 ”وليِص قئسرناك هامان دددل اهب دش ابك شدرزةفركى وجود كشمرد بالرز اب قفص ] حلاق صورإرك
 3 انوليضي| غل 3 اًمبو قلو ذل قلصأو ضأن ممودر اطّسو َق لج اٌوُلّس نساني سبل ثرحلاود كعب هزاوا'

 راانبلاب كوقلّس يالا ةوضو تهوبنن ندرك ايفو كناب قلص: قلستذلإ امينا لبالاتءاطلصو رطب ص كنذو
 كلصمصمازخناوجولطصملاون كنتى انئانقيالص ف ّصْمَّسلا عائلاوهدقل لش تاردلاب قلص نانخل وعِلَصد
 كنت قضاخنل| ]صف نجت فج مج ويصدركسكلامقيص سيصل شقبلصمص تع كنابدد اندر ميتدنك

 اتيورعسال كيلا نعت اضو كنت يض جويضوتدوردو قدك قيص كت كلاب ق يضخ أن ععدرش كنتو كنتو

 قملاواضي 3 دذ قاضولاعزورب تفس طم وبكرب قدفر كل. ةو ندركك نت متم اسد كق اضاد لج كا حرلا
 قي لالَصف اهاَجاضوانموكل اواو ءايلاتراسجويضا كنان ةيضو فوض ن اكمدا قلو اوعَتبملاذا
 كسا ؛رابورقتعافمقفاورقَّبْلْن سوفا و يض)شف ابو اش الر انف: ناني اههومقبطنشقفاو طوق جوال ا ىزيج هات
 م وركو دشاب ين اؤقسا دن وود نايمككنتناوقساوامهسظعم كراهنل نمؤبطول بلل نم بط ضم كي زورو
 يباع نادابو متي ءاقبطلائيدل ل اير ججد را هدانركي يكبر بدو زعاجدل جاجما روبط رساثلان موباناثا لاند لعد
 تاّيدكَحانيهارللل ابو تي انس قبط تنبرتعتتلا مويلاجنعالا جى ا قطر ع قسط يكمل مترلوهنمو مدر اجو قيطأم
 كلان البز هل اتي ووجد نات امالعامزعنالان طوع قود صج ى انا تاومتل او مابارعفساّنلا تاططو قبْط
 كابن نارود نايم تسوق بط منم تهدر قبطي طبت الت اكاذا اًهبطرككلاب دب تقبط د ناو انزجلا لالا نمو برع
 تلا هرب ممول باص اذ إ| جلل ]صف قييم ال اهي ون ان دش ارجو ندر تونر جشم ن ريسر دن وسربو عيوكو رد
 رسابسرون رن[ ضحي ند ,ركرباربو تعفاومقباظمهنم تغير قيطم بائس ناراب با يضرك زذ نيمزر هو ن ريو دو نفرد

 ذإتانطان يركرانتاىباطي ل علالع نممىانالف قب اطر نريودوندفددد بسان دام تسد ىاجتىإررسوىإنرب
 هش كت ركل ارقيطلا وح او نري وي درب ؤ ويظن يربو ن ديو يو ضِزِجَنَد اهصرءر لج تصئراكربنرما
 مّحرطا تؤبو كدي هاد درر مبان برعم وباطاطاطداضداص فزجماهجزبلاةفيرقبطملا نورا دوش كخزور
 ةءقيرط لجانه ل اني مؤم نكرم كد شاي ةابنازجم ميدل كنار دبل اذه هر جويرطرنلب كينلخيبرط جقرط
 نالن كاز امل اقيي بهز زور دانءاومنا:ضلتحم ند اككملل هر ئارطاتك متل قدرنمد تبا الل ضبا م موقت قارطو
 قلاب دوضولادساو لو نمو كش اب ةضاطنا لوبدوتسي عود دركن اراب باق نط م قرط ةدحاوزل احمل ةدحاو قمر لع
 دش نار كب وجرةرطمز هر فدو تانك قراوط ن ونيكول قازطن در ككل اة كب او ملا ن ملا بحا
 6 قرد شاب ن اكرب ؟زخرضل ردن قرموا ةريئ اني طم ةقرط موب ةلل اس ّضخا ل ايدو اركض كسا عياد
111111010101100 
 توبا عمود ارز !ذعئادعاو تنجإعو ةكحاوزقرلج لعلنالات اجل اب نازتس ىيد دايس مادو تسر نيكل رقرط
 "يرو ,انرطاف انو ترمز يعدل اهب 6 نأ كمر ش وا: ئوسو هايم عانمو كشم درو دعب يزل ٌصياَقرط
 طرا افي برشنلاو كلاب مقرط نمدرطملا ةنعضر ةوخدريوا تورطت ]جدد لا هبطلا حانجورطا نمل ابو
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 انالات اجئاقيد جويراطموريظنو هولتهلانمقارطم از ابوس ضسهدانينارمنإق مل ةفادنسإ د يرَط
 نطل اشم للا ةةدرط مآ تعتز ندرك شكو زر شعر نفل جزل قداظذ د ةنانسو دنا بج قدام تفل مره خمر ةرط كات عع نرم سند قورل هدانب ابار هروتسنتخادنا لوب مبا قرطركيركي ويرد قيراظم
 بعمان ب ضي قزعلاو مالا نااركقرط ااكقرملا لثملا و دن دوبرشوماخو نركماززورسارط العلا اهرضبنا
 قشر ركنا قطمرلب مس اويشالاماتذل لعاترط اوركركب هر ناش تهدر و ارزتك يم نداد تيراجلخم
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 روكتكرضلابناضشررالا فس دلاطصلا نا 0

 +بوجنا ةرايسكل ارقْس عقيد تاهو رنفال |ةنبالا ضل 5 ممل وه نم اجو ني زرعم ذضاأك م انو مضد قشبو

 اهنُوَءاَسَرَفْس امو ةقنلاميلعتيرئسنكلو تملؤهدو دزعسو رّبج نالضر فاك زيد ماج متلي زجر هب ورتنخ
 (!نركهندردرقيتْسو ارب يق ينخبزحالا تنم )مدحاو كو نفصل قثنا اذا زم قتيْساذههرككلاباول
 راوسئجو نحاورلالراجنلا قباطش جوبا فشرخ أبت لع ءوردرككيرزاهوكو دن ايمكداثكو دزنلل ناين رح
 و ناز حوفركو ىزجا ني نتن كو انتتشما ندركئانمثدو تالخؤ ادم انمن انس ةنالادليوط لوس ويد
 مسعف مزبهو ندددا نر يبوكسار نحب يتتحل اع نارد تفر تسار بجو رض ىب ندب تسارد بهن ار عد 4

 مص ل زار تدوبر كيش إد ركل ابهضخيقنب كنج خزن دكك ئارمقشتش كك طنا ن دشرة فاكس قت ندين انك ١
 ٍببلافبازنا5 هائا لكم ايون ب أَمْ للاب ايت مشمس حر طخ ايو مدن ورعب ن اهدنا 3

 000 0 قس ىدمانوزادد ٌقمصماس ٌلِكَن اوس لن راد 000

 رت نتج كنصس ئانشا زنا وحرب ويس لشوس دم كلاب وزاردوؤغل ابو انشيرمىزاددوزب درا كوب محو منوم قت

 مسير كت ومر ايمن ري ثكبارزسن دن اننماناب نوكلاب قشر عتمو مزالز شن دزبانجاو ندانتباو رش ندر و

 تشاكا ذام ةلماكميرلا لانو :ىوصناكلذو ذل 'وانش ان مذوحاموهو عطقم هل تشم مكون نأ عسا

 قسوتْس تراب ل هدو طقيى ذل نيل ميال ايي ب زئظعلاةبدلابملعما نياك انشالاضتل ل ةتاحاج تاي داهم 2 ىت اه
 بر راوؤنن ن دن رجل سدد قايلشا قشانلاوهقوثمو قوش اوهؤن اشس/ض مآ ععن دنا دركد سودا

 رلثهايئترتوصزسار اهيل ق يهس عا عج بالطب ناتي وهوكمزرثكلاب شن ئددانداقيؤن نمو "2ك
 ازاوهاشود نالنودنإ ىكزماتمردشرنلبقومشس دوا. تنم ععر جا ضزلاءرضنلاةدؤيتلاز ابو ارزيزو يكس

 سار نرصد اَصْل )صه ناين كتل اهو تافرتقم نالت وشاف ندد وطرق ضع تشجن اك
 انك وكانت ناب وس نب رجالا قنص ن اس 2 جحا موه منعو هوكي مانو انو ندركتسارو قنفكتسادو بركلا ىدلخ

 ىف ره ل زغ النا كل ذو كين جوف كمي ثلا و ثردلا رة ّكصو ثلا قدمي بيو ناكل | ناد نو هما
 ؟( وكس ابؤيرص نعبد كورد نرش تسارركبركبابو دادصُلانعل ا هوه دسو تزف اذا] بالا رانغص |هيَنكش زك
 ملل اضاراصلاييرشتب تازَسلاونيَدَصلاَنا هعمل منيو ندرة دصق صب نمش قد صم ننذركت ائْوصو

 ١ مذص

 كتنيومقيرص تسود قبرص ند مسور اب قادصة داصمةسودّرؤلإم َدادصاهها يؤ ثنعداواًءاصرانلا تبلقف

 لص عرلةمجلع بانباو خوات د ص[ صخل عا قيد صنال خل ادق يرص توما وعجل هرماولل لا دقد جاكم
 تلله]جر تسردو تسر نم دْملاِبَى دسم) هل ابل مَقَدضِب زل نوكبدَدرَصلا مادو ئنل ادب شنلاورككلاب
 كاقرضمو ذل ئاداوجلا علا عاتق اقيورقنسب اهئ ا!ذم قادم امل ايو مّضلابَق دس عومورتنل او دصو اللا 5

 تجر كلاوزئلاب ادص دوس هداد نيود بر ذيل للاب قوص لذ نمل مبني قدصو در اكهئجاو لما ق داص
 السك كلارا نوكسو مَتلابِقرْصِالعَرْط اف نص راسل اوداو ل ورنمو ككل ارل امضي ةريص نز نيب كو ناب

 مٌوُمَعَصل افيربرشرعرددتضاناياذاركردا' عاص جؤبدانص و رعمرتلاب د رنصن دب مان ن ايي تسد فعيم
 اعصا فا دوعن وش شسوهسن اع مقعص باز كابو م قس يعاصلا اع اما ء[لا مزة عصور ةعاصلا :

 ماللاهزشالائىدرت مان قعصلاذاو ات توّصا صر احتار ك[زمزالا نر موت اولا ذ نبوعَصف تلوم ور حذعص
 بلو لاو تلال نس توهم دمام فوضع ونيل ال نانا فمع

 قتلا نوت موهرشض اصلا انيدو امفوتخنناعلاو نونلا تنم ع مزبود نشوء نمت ء[صغلان اف بوهزحلا|ّما
 ووفعص مز ماولاوم-اللل از رم مماولحدائيشر اختل ىزشااذاذلاوم/ريؤر لطتسبلو معمرتفمالو ةر اقل

 كب هتسدوب تس دز 2 أف عمليا ذاوأر «ن دن مهرب تسد قّمص قنيانصرءقفاعصرعجو قوفعص عريات قم
 ك!دنيعؤتصو در ىابابلا تّتفّصن ةوكزإز هددد قفضد انمَصْعّصلاْم ندين هركد امو تعبو عسر دن در

 ادراك درو: هروخذابارشو ار تردراب نديناننجو نر, تسد ضعت نيا جار بانر مدرباوا هدر

 _ و



 مع .

 ننس و يبؤوس رجل ماممدمعلالاذلاو رتنعلاب قوس هدددربميىاهدايدراوامرايدايلوح ايسدسر
 ”ه

 .يدموهر كر رسديبسربر جى نقشت زولاب قرص اهسيوهمناغننتضيزنإؤنا م3 كس عمك كقيانوس
 1 لشلاؤ وال ايرتوساول نانمةدو نال مقل اي ىدرد ءارلا كورس مكان عن 4 درك دددو هرب مؤرب ل ثمؤرس

 ' ل اهيواب وكن انز»نتشا شوكت ارسا قس لن اّنا لوف ذو ندرك تبض ىدن بس يرتب ن اةقداتنا قس
 "لاس ديلس ق حطس دنكىابيدهؤرتسا باص درع مان مضلاب نعجن يزتلس عضومد دن تسمم نر الغلا قرا
 :”اجوشمواقيفس بؤر مزال نافيا ندئكرابدد قفس هاكروش قيضمس »در سايزناخ و ورسم بلاس ج
 ؛ليولا, قاس بعمري ك نري ن يلا ىسافّس غم ىارجولاق بغسوهو مصل ابق فسد فد كبد خو سة اقستفاب تعم
 تيلساولا ثار ىرنكتا ناتسنوكتلاب قلس خيول اهم نلك بلا دابزب لسن الطوق اهيلشم م مئلاب ن اطلس راومه تشد
 'لتنارمووملا ل ماناذاذلثساو اهعماج اي يطب اذا امال سو يئس ايبورنعرجوا ثييج اول 6ك: ني ندديزب ناتلس
 يجلب كوتكس عر وهنا ندرن او نتتك نزح تيوس اصل ل صؤ ةنلؤلسو راضضاوههقنلسا لابو
 هتخي نوار دازعو كشمن داون عورو عقْصمْؤظْم عْعَسِم يحال انبد كك السن اوادنلم ب يلضرككلاب قال
 نايس نا واو دنس, نش وكت ي؟ووتس كبد نير ناتدو ن رنكما هدد لاوجاشوكو كب دردارم قبو ىزجس ندرك
 اكوالفل اني تش سد دون وولهرب كنتوراون ناثذ قيل سنن زارد نرو كركه دام مقلب درككحد كركر كلاب قلم
 نائب اقيلسن لشرب راويرب قلد مادناركديمدو ناددى ابد ناهكىدصد مضل ابدزاس ا تنعالجب طبى ةيلنلاب

 نرشزارددندشدنإب قوس ىوب بو نم ٍّضواس بلكرقولس عمددنمي فد مانهلاب ولن دز ؤتجرمد
 غموجر هنا يمم» داس غدد همنيقلا, قايم برك تشخر دريد | عوج او ٌن ليؤتنْلا لاب نايم[ نمأت خخ
 ذمار اقيملساجرسإوخم جرضلاب ةوسنههرعم ف سة اعف ندد رار ل م ىقيسدشو اكن دركوبرك

 فارحاو ناي طنيم شت رلو لانش وق اسناد ميا قوز مناثه كوس وسان دش ناس بوحي علا, قوس لك
 قو املس زكى اق اسرتك رعت ب موب ميلوة وزن ىزج حق أس تحد درت هيلا ناس بد اجم اعبي تشيز جت لع م صج

 لب تسدونانار لاب توسل اطل يوجب روما قوس تؤيدزكربر اذا, منعلاب نوس نحيل ذ أسند ئكت خانم
 وم ورموضل ارةوس تح يزود يزين هك ى راز اباردوحَوَوْ ضأن معز در نأسربو سووعب ناز جودوئسنأ ن دئار
 نادابورباَق سف يسو لش لنار ترازمروتس ديرشتلاويفلاب سيسر نم مزالئ انسان دنارناشسا جواولا زي ق وس
 ايس تموملا دنع ع زوو اق ؤسانالف تمار لاب بركن اجو اهم اهوت كتطعا دلال اَكْنَمسا ل اقبو دز| مادو ا دانرك
 اوي اي ددش د سوزب !رزقلاب يسيل صف تحب وداود درم قوس تجؤبوسن دادي وكيد
 نرابشممهاجى اهرب نيرابثبواكن ترتكب ريك رس ن دك راب تسوكو كك ن ارش ن دركءدار هاج زور كش من

 ا دق ينسوانك لت دنل/يلحةرتم وزد ليلا, ةأش جارت فم ركل اهراس سس
 قرن م وكبوك ذاكر لم ق ور نشأربد باننا ندمارعى اجو, مق راش قرا عع اب بانفا' تورم فيان
 هاكبانهاب يش هاكبانضا قل شمور نمو ام ينصووأرلا قضم ةرشص ذل كمزو ناانندان قرم دعب نام م عض نآزج
 كانسصعو 2رالناو ءار نك رعروبس نرسم اكتسوك نزع ابزرش نرش !باثو نشوب قش شن

 نامل اوا كلا قراقملا ةؤلّصلا نوزتوجث يزل ؤرال [سولكمورنو با جز معمل: ابومتيدب قري ايو نرش
 جنم وس تفر ين نت دلع مسدالو ا ناد كو لول غنطم قس ل توملا نعد ضيبرب رشم ةوبحزمقيباراد توام
 نهي هاكرانم” اولا بِ رشم خزارج:ن وررس يشمل مايا تسوكن دركريدفو قطو نرش نبي از اًشْلاقبو
 فاش ككومسو ارم هرتس ىزي زا مايو نانخزا.:ث ببزعز دبس وفا نيرصزيتتعب قسوم مان قدرشم
 نريسؤ واسد تشم سو يلج ويف و ؤنونموم قع لاه لعب لص در 3 إب ممدا ىرجأي كر تدبسز
 يسلاطسو َجَووع 21 رتغلل لها كباو زعم سفشاو فس ليوم نبال ةناخجو اءنمؤنشا لاب ئكذا

 يل عتوسل امي هرم رنامزاب مثجو لجبل مكر اكد كازا شدو نادن د ماريو هدي اقكو عب#و نوه ل جربو نالخ
 ,ةماخب ا ةرافو اانمعل انالف قس لايمو منع ف مص توما عضحرل اوهرر رطب يلا نوال فلل ظناذا تيل بوشر 2ع
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 قو

 نازيور قنز تزابنولقموهول دوا قيزنا زمان عج ىومنؤكرب تودز ءارل ل ضف رم قتو باس
 ريل ور اعلا هددنا باعس مدد قاع هردورسز لم الإ كبوربلاب بءادقو بعموهو باي ككلاب قيبز
 جقبل اح ناكدوكت يزعل اجو ولمز لم ّيواجحر ويا د هام نيررشب ن وربِز
 زج لا,ايلارعضوع ءآطاو جو ءانر برعووهون أه فمن | كيركلابقبؤنر جحدت الولع ل قو مجرح ارق حي

 هثاث(ى أو عع نرش نجمك رعلاب فدذ لطب اكوهو دنززلان مي تعبه رنزملالاو قدنزت دقو قبدانزلا ل صاو
 جدو لعتفل ايم رز لكَناَعِب رزاقاقدز اقدزا انو قرزالص ل اني ضنانش د ءاكداز فر اومبحب يك

 1ك تدولب و

 ى تبلمنااذايوءدنيع شّررو ترد ىاةدؤرباطلاَق د اهءد5ٍكبرو نئيواماثس حبا ءاثرزوقدذا عجق دز

 ا هاجنيرطو د جراوي دود ن انؤيررش نركت ري حرورصت ع وهو تادزمم ندز نوكلاب قرر ابيض اس مهظ

 رةضعلاون اتماخ ل يقونانماطر اميز بّتخنمانن اكن اف طز وارج هوزاار رك وشم ابيوجناو لف ىورارسس اخ
 نيران شاب ويس ايناذ بزعم جز ب ديوشتلاو مضلاب 3 مزحتشكق دوز لعل ايئلعم بزل ودلجلارف|ميلع
 ةولابتمز انين مة نمرككنابو ارد ٌقعز تنامردربلعد نوعوىا ىو نا ثرح اد توصتّبجتنامدز ج

 3 قوعزمون»تفعز ال اًهيو قعزناو قع ئحن والا قعزال اًقيومنم تخيؤعز م أ و ععطاشن تل ايد نليبسر
 كثكا قر 010 اق وزود من
 لها خلا لاق تءوب كرب جوكمضلابئاقر دسار لجن مل اجلاق جت نابودو بابدلش سيان اًندو نافذد اخ
 قمدوحلو نادوحوراول ثم حدك نافذ لاذع ندزكب مييوبو نائزلار قوساولببتل واط سلاو رطلا نوني اج ا
 هنةعتمئالذا تاع عم دبرخلونزخإ اجت لاب قلو كدوكن نكبة رقذ ناطذباز ءنرج م ندادسروح
 ةلز 2: اييربل [داضرإوا ائلزارْيصوصف مدور دالزل اتلكو نازغلى اقل مولر من دّرمسو ومور مان ندتكي ارحبو

 هان عن هت قاَد نك ويلز نالزالاة يكن الزثرسزدو حانضمإلب_ خفيو بابلايىلغيئزلاوهو جئلزعوا

 يرش اد وضلا قيل: شدت الازنا تعم ايان ييبر كارب اربرشنب قلم زوؤل تدوس دمل اثمؤلمزئلذ لعد ككق يزن

 واكرر اح ع نقرساربتشي طا مي َسحْمزبادلاكنح تنم عضوي ةتلح ئانزو مي تساولانفشسز | عون ار كزفش
 سا مانوزيزمكت كر اررصوك نر خزن مار عمن ظاوئانز ى اجت 2 ايسر معلا سنن ل اًهيروبزز اناث دب

 ارنعو ب اكن دركتسردو نيساراندوزت مز نكي ناو تروس ]كا ضو تدل ل هاتفا باس وا
 ربو ناووسان رس هنكاخم ئه اردوحنز هساراو ندرك سقت عم مانيز نري هرمكلإيصيصلاع بز

 كفه زؤرن] ةوهز ئمّركلاب فب تهز مصعب كمون يزاكه زم مناصر مرو ناجن شرب زغم نرش
 لالا عورملاةسيإب داون تشغل ةومز ل طابلا و هزو صلو نرش تينبو ركيو ناسا ابسا ن دش يبو
 ؟نيمد كايزيلاب متر نضر ىبجالس تمزهدرموزغمرر ب روتسو دنكز عم قماز انفع جرينتش زكورزءاشنزاو
 الرزروتسنندروان دكر داددؤخن هركربو ناثنز إب د ديارذكردو ندين كت نيو نتكن اذار ءإَو م
 يمدو اجرب نامه ا عبره ئرجتاذىاقنههاذا تاه رمزوو بس ةارجم ل امهزم قال تءاددل اهدار حرو
 قفدكرد قير! ضف نري دخن هزه قلاهز زحل اقي ةلئاذ ماليئذرضلاب  ولهذ نوززروتس
 لاو قِتنانمهذ كلو ليفوانقباتىاورعلاة انقسم او تعض تضب امل انين مك ضف عع
 اًمنراقنانونيخادن إو دزماو د كسإمد نابي دن دبيوركذبا تيرا ق بسر يلا ماتل قبس ازال دهؤ قباني
 دوا قير لال زالا جوتضموهت لالا انم لعن اناء لكوومبس مدد هبدشتلاب ىووسس مردوبييربسن سادي ى زازا
 وس نعت جوراسمزينم ازارونيتسوي يسم ققدومضناميان قونسسو ورد سولو حو يفورداؤب تءاج

 احاودويعبم امحمتل انييام يضع رود نينمتسو مشل ابى ن رشم هدوس نان اا يؤسس ععننفر سوبر نكاح و
 وعيا ررسق ح ومييسربو ريس اي ناني ند كد خو زب)بس نؤسهدوسور ماجن دش منكو ن دنا زكر ود

 مئمالاريتسدرا ناذ ىورعم اغيب مان قاطع اذادد قحوس يول هل ضبا وحيماخو قوت: وحنا, جلخ
 تيزارر كي كشم :نزتعتلنت تسوبرككل ابن اوس ةرئاز مذا عمملاب قوت اضرهردسملارب ترا ناور زمول

4 000 



 -رو# :

 انرتخرمح|ى ا قير لإ نان 87 قرع نادشامر نانا فرو باو ارارلا فام دن 00 اًضيو "اتلاتتبانن ذو جدر وجمؤذما, جات عك نمو عططم) ثم مجانضرم كرم رم كلزتسو تر ضيق نمو

 وبول بدرع جورحأو مدد كنتو طنب وشد مز نبمرو كنت نجد كدركلاب قر همشم انرتار بلطملا ايار عمو قفد ءاعنم تف ءاضرقانر قنا لج باى تانرب كيت ابنضدر يديمك منالف

 نب ار كني مو يم انتم عتق كرنب فكوسب فب كنموبوتنم ترو عوج نجوى در كوم
ئدر تكخوو ربو نسل مد اوور عراومتيمز وعلا قف انردمْض هون :دراربأوب تاك

 : 2 | انعن 2و سس صاد كك

 تلس نانو هورت دعت اهرلاو قدرلل دج ماله ع رنعلاةكنتن انمغل ابى ولف ىاقتدولاتوو نحض ك قف در ظع 'ِ

 شل دكت قنزتارززعن دركوكييو ندرك سمين ندرك دنون د كس ناقد” عع كت ككلاررقر
 ناد جبان ةهروسرهر نديحرم نزترلءاواتو كى الجت نطعلاثإ م قضركه نيو ندش كنت تقسم
 0 عا عش يضركم مر مجد بانك كربدبا ةزوكن دنا ود ىزجرشو بارمزرخيد بالا

 ريب و مام ت ومال نوجالف قرع ومات هلق ةدنهزايرو برعماقنمور مدر نأنبة لب لرزلاب ومد قيتركررتسوب
 ةاعروتل ايات تم ضواقامرا لي ةليى ات ايرد رع مزال شيعو امورش ار زناسوإ) هدد ندم ود كا لونا
 يع ندد قي مرسعو نعش ءلاتاغيمراق اننا انه ] بح اة سدا نيران دش نس ناقيمرا و امدا] انساو
 وزمن عم نار جدنو تب نيراب قذو راكد تقم مدديما ثا نسؤ نقلا ل ىلا قو
 سوو انيبر نزيسوراكود:د لشمس مغجاب بازجيقغيماذد عيار لش قزق ندركو تناثر ذاذإإ م ككقن شعم

 ةليالاهضالوىِز انيال داو ]ظنا اق يدقو ليزعللا ترتر اقب قنيدتدقئمق ل ثمراظتناو يزجر درك
 جامو انااا اجو نمكساجحادىاكيب مهد دوب قمم قتدد وترد بالازل ايد مبلاباولاذاّيدع
 ياو ندر جب انيك نكد داكرا ندودوبنم عوج نمرطلا كولمان ة قر انالف تمل ريو تيد غاوهلاذ
 دوزيم لواوهشنا ةرايوجحاددأ عاش قوو ليث اودانلال' ةئدلا نال يتم قؤمرتو مرن مودع قنورو
 د مملايةىدررثكلاو رضوا شلل اهو قورحنيدب لاند تمس ا لنشان د شكر د كمدرب اول ثورسكلاب اد دزباشاك
 ةارواذانسات اوت دج ومتل اا ذإفدد الفلك لاني لضدامْياكقيدوملو |ىار.دثنل !. متت دور تمد بالا قعت
 كيطالفولاايربانط اذ مورقدد ناطيسلا بم زيح ثي دخل درطاطض كلزكع ضو ةدد نالف برن اقبأهنج
 هم رامطاو ناكملاب 6 اازارواورإَهلاو هدرعزتشاوارعاذارَقاوُرإَعلا صياد ب رشاّجح عن اوهو وشب شورقاوما
 نرمايوح ٌميِاقورار بام ندولإ وار كيراتيرتشهوزو قيوز البو و انه ]موا انهاردارباذكلا تنعلاو
 يا ةيدرابسب هنا عيب اقع ةذاد بشن رش قاصد (نمأن خا دوبكن ددوات كتبو

 ظزادد نيت دب نادند يررخلاب هدد لزيو ل نابل ش يا قددن الغدة بعيحاصور دو هرانلث قار عجوضو
 عندش ”ويوروو كزيج .ريوركن مشفر يراد ىفر نارسامن وحرب أن يئيررفارإرنم تخ تدرانيدورفذا

 ومر يعينالورشغيل:ى ا تمر ل نيل ىلا دع لصاذا ثرح اود الذالو يدم هؤجدق هرب الو ٌترلوف [ تاك
 كب ناخيالف لوم ندركعسو هونعو رز بسن مراه ن ابشع لق مرر جلاب قش عوهاتبو مارحرب اددؤح
 لاقبادورجتنف ايدو نرما تلي زن ان ايسواهدس امهر مهودازف ميل وم نانيط ها سو اه ظول انقرالو
 لانمي نوركراوس دوز كبدزان تدوبانارزان ندرك جاتو ند؟نيلك نهرا كردارونم تؤدد ىإَض هروحتبلط
 راين هرال افي. ولكتالو أر سعى رعا نزع زنال مر قهو هاك مع ال سقس الى اذه لنهر ا ةلوضيح ال
 خبال روك يسر ني دزن تهم دش, دبس, زكي كن نمر دل خيول شم نادم راو ءأإ هاتوا
 نافضلا»سانلابنمءاق قل حررغب نيؤنو ميت ل ىضر : م9 وسلا يده فدا موبكو شاد مري قبه
 ذلام:اهرى ازذ اضالاركلاو صلاب ةامزاهد موعلال نيدو اوكا دالبلا عالق ْخ طن ومنة ملاذ اجرل حرش ليو
 ةثفتجد تول راول ضوء كير جتابدإ نرخ بر ناهد بالكلاب ئهر نإطعذ ناطهير دس كم زيف عب
 قوقل اء نيد تول نعاني دوى مسقنيرروهل نين دادنأج زوبر هرؤحانشان بافناد اب اوباشلاؤ بد
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 نيت دلينو قولد ةداغ ميجيدل موتا محةراخلاوليسلاقلوناو هوأعماتجحزحواءطب بانها تلد نرش ابد
 ٠ كيزلادمرقانلا لاعداد ميس ةرسكلا, تلو ككواغلد كريد كس ناط دقن نول د ركود شيال دنس
 ترد اومو بزحجوهورلد ارز ابقلداهعاهسرخما طا د ايل ماامججم برمج طلطل ف مروع نهراش
 . اذار ميطق مدن اورننانْسا ترمك ىاداف تن دو هزاكرددايصنسازدو ضأن معىروس+و ٠ اكاب كوب

 او دكنازغل مدون اباتتلنم اللاب َوَلَخ برحمومد رحاب قمد ضيا ةرح كل ئاضلانعوي او نيجي لحد

 (هراكردنيجك ب قييدن ماهو مدئللد قانادّناهلاولنامدو دان غالكوتسد نارا هيكون ولا عضم
 نتيبركتت سم منجن رش وزد كان نش وزب باثفا رش كب درو كي ع قيضاو فت الل ايم نكات مساو
 نكون ٍتارولاب قه زفادددافف دمافدد قوس ناددتدقناد قاومت لاي ىوكمضلاب قيود
 يهد نبربد نكت ةنهداربان:خيربدار ماجن دركربىاطهدارب ماهركناب قاهر رساوإ يضمه نديدبد

 لاتمام باع ةتلركإو تلعمل لوقف نا تسول ب ثدي نو شب ةزييرهو اطل ظل تريد لشم
 ديم نيسؤتلاب قد شد تيس دن ضو لا مز فرؤ ل الإ لصف ابدل عيؤجو مكايطمّصذا
 قرّدم نبلادتيسنيمز نديسابورق ادداذعب قددوز اطلاق ثد لاي كد 6 نم ن معنا نرتكما نيكس
 مدادينالذا ةتاك من دشن اننزّدو نرش ماداديد ى اراب كلاب قْلْؤ ىهاكمذلاب تولع قيما
 3نابد يربو هكيردروجواجؤلذ قزيره ىرطن درت قيل خ دبا نزيياثر امموس غاروسرد قنيغرباؤ نورك

 لطول نا حيال اهبورنمتتج قلذاد قلد دق يلذ ناس مم معن ابن ندش تب وزيجر ب يرتبو نانسي
 جل ةرطقانانلاو ناسللاقادذ كو تاذل عير اهب ملل تفو متل, قاطولُ نيت قلط أَ قيل ويد
 ةيتومش | ينرشلتو نولاو ماللاو ءارلئهومسلود انهم هن وهو يمان وب بلون ابنى انياركذاركيم عتيل ذ
 قو تحاصفوى ايذزت رقالذ تدوم قيل لذ ن بن وصد مال ملكي قل ذو قيل خكيلخحممجلاو :(لاو ءاعل اهو
 قاس وعلا ذوزيربح ل كت نعام تهذو ايش ل ناهد تذاع ل اهدو [نحأ معن رشح قادم تاذمقاوذ
 مولع مرموق ترردا نديئح هراي ءراي نون عمل لابو هتدارقاذا ندينبا شح ازا اني شام تسلجو ربو تح
 تيري د ناذارشوكى بمقر دن دبرلاعزيد ءردن كامن وكاب نسر ككلاب در ءإم )ل ضف لول رم تا
 انه عندك قيد ائبرد !نرلااولكات لان دهمل اكل يرحل انو تايرو قاب اد قبد عج هقنه نم مالملال القبر علخ
 ترير ماو دورس نورث ل امزب و هريد هدانفا ماد يصر قسوه !نوزكت لش ءتب مادردو ناز د رتيدرد نانا عك, ص
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 اهرب اقياكرلك ظ

 و نجل“ ى

 10 م 6 ومرح قيشتخةيهارل 55 ةشازن وب تلنسربلد نذر محم / ةضفنخك ف 3 قمح مل ظازح جرس

 ةركملاتمخاو ب علرضقو مضذاو!ييعَح صن مع بس يضض كالطد جز ندركالد اق مزءالذ ا دبآذاو
 نيالا قوتش دا: رهان تسكت ثودلادد ننكر يقوقخرقونفحا اهونحعتتاانا

 زا نوال تشدد تدل تضل جاخحلال ف نير اي نمركهذانا قواضح كش زموحتضلقح
 قيل لوغمو)ةولخدتصت نه اينو اكدا وتو كل وورنمو [طأ ضخ نندانرب عمد دو ن اكيبزهاو هريزع اذ
 داوإنسو تملخ ماتقيلخ نسما كل برلين كل صال افيو هو ميا اواو هتلاةقيلخيل اند جبالخن اكبر او
 ُراهيجوا عيل اضم تنملخ مام قلتعرل مب انلل لعمل ابكي وأحد نس راوتر الضركو حو
 او َكِكَوَلَع قاليخا هل انه نا ركل ف نتدايرب خود د قالتخانتبلاذا حرشل قل لا منلتمان هت عشمرطللا
 و يزرو وكس وؤحتمل نرجاغلا ل اخو نسوم اصل اجل اب ىزحيتمتبو مشل ابق لحن رش وو شسوحورزيذركى وخ
 اتوا جتودتبم ند عيا دل حورسكالو سد هرج ىو الن ةزعتصع يشم داو الاول قالك ان نمي فلاب
 لينا مزطم ق مضلاب نشل ددصم صلال هننال تتم اوركزملا زج وتكو وكر ةنططو و َح بوف نكت كوز ابَقأَح
 هتدكق الخل منح نرش نكردولطخنش ة الي خصم ةسن صن ل وهاك اقم خضر وال الا وتفصل
 هيي :ةوللا تااكازا تملا قالخإ بيو الخ !يؤبموسكدل ايوب تتلخال ان ندين اش وزرنكو قحنم مزال دركو ندشم
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 قمح ملالاىوتساوامسرل اقلولخاورطلل تيل راصل ابر ىوتسا كراوعلا قاولخاون ان ال نصنيزعل اكريزعلارم
 قانحولكزا ندرك واجد عمن يي رشتل ابق ن دسم بح قا غاق انتخا ككقننَع ةنمان غن دكر نونا كب

 قوحو اج بقسم .رابزجوكى اخليج -وزنب ندرك قسْج رن كر بخ ناطر كن سرر كلاب قانذبنح ىدايبورلشمملاب |
 ما قانا ءانوجواو يوحْنُ ايو قؤح | يجررعسأ+ واو اقوجربب دو اق :وحةزاقمن دش عدو رك رزعلاب وحر لح ظ

 دب كازو كاك د اجرك دورك ئىبدل أر )ضف إنني يكلالعدسوهو اهبل جملا
 يحيا الايد ان مج هيلا الواسانلاءقحد دقودود قيحو يصلاوربكزتلإ لعب مالا يهشمانئباد
 دارج د شاب لتكن برود هاكر تان قؤحد ةدلل ها متت اما اتت اولي لذا تعدوا مرلاتضحير محار ظ
 َّد َقدَرَد نانو ل ايد ناكدوكن هدد ناو تخل نرد جور يسز وينج "مفرد حن داضا نوريبناحدنأ تدالو ظ

 قت مطمسءاطلا نمت عموهو بش اذداوب (قرو و لكن م[ميدازاذسلاوهو ق درد عيا بالاراشصل ل ايمو قدارد
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 جاتو حزووملا تامل نب بازؤزيوج باس كتس ب قلى ايرشارزمم هالي يؤشد دالاس درا 0 ١
 ماثلا ةرإب مما مي اوهورينحل انمهوشم ران ككرالبجتببمس دق شصد ةذان بتغموهو ناوخ تشل متي[ قسد هوا حاس

 ءانيصىاودنلا ءاتكتسّكدو توملايميلععداذامحودةطهاوفدُ ايدو اوم لق ضد كله نموهو مونكمئا غن اكس قنكو يجب اق ؤحديو اق يا د:اماة حد ؟ أ عه باننجد قد ه بصخؤتعد ماعد بادى خلاب وضقنع»
 رات رنايرهجركلابو اندزقانادد اب دود دتكرركل سهتملابت أذ دلبسكومب نرش نئغرق اخذنا ةذكلا نش ا

 ئيعيزتش نادند كلما نوريب ليزا ى ف +بانشب ندر قهدارجم عما اذا عضل ن الف شمل نيب دهرتنزعس تل اثم

 ا
 ا

 لاف .وفد نيمزز او وُستذرداس كا ناعم ابق ددرا يمد ندزكمزندراو نتفركوكسو ندركك راب قشدت ا

 3 1 يداي. ايّهادمليلجشلئ امتد خاطعااب هلولجتأ الو حد انتي 0

 090 ماقد ظيلخلا هالخوهو كباب قد ةدحاد رب ىلمضلاب ةدحاو قف د موتا[ امومنم تضم قفدا
 ادا لك نافدتما عد[ غن دن كيرابو كيراب رقد يكول يلق كلل حو زق د تعا ندا! جنو ثور ككلاب قو

 قى ورف لملم ندرك د داو نذ ١ د
 امراض ابزكو لس يعنم جزى تعبت قارنا ون دش زدب الرا بسا ممزادارق دق د جويطلاب نادم كك نييمتج
 57 مان ىبلاد ننحتم جورج / ياس قولد قيل ادن بشل ذ اما نع نمنع تل, لاب ن هن غل قلد قا ادقن
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 +. لالا ِكئعَعدلايبو قوعدبون: قنرألا يد لايا قمن ع نديبايدد نقكاربو ءادندزكتضوكو ندرس وع ها



 ٍُس

 را ا
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 سلا اهنكاو!قلاح كمال اجرشنال طقمو فمن اكمنمو 1: انس ايل اييدنلب هوكو تحي درتفدّر ل انو جولاوح

 لي ا سزا ثرطلو طسرخلاو هوز او رتعلا جليل مزن اك لبو زعم ننجح نجر جنم الادسع لاس و ار عبو ليو
 أاماماوانيؤتل راناجاةعومديعوبا ل فانت اججالا اطار امطلح ع رفع انذ ضاوي يفصَنإ لج نيح

 ءتيلكلايالك قيلجت يحل قيلج عش نانّسلا غآلاّنجحل انيالو زعموا ابو نيرتس ىومفالخ اهلج عجوومعلا

 ئزعملاتةذلع تل اننمال هدعئهوزبل افلا فصلا تيبانلاد للعلا اهل ضر نئإل ككل / ولعت ماظن شل مذا ح

 0 د عن دركيشكذازحو بسأب يضق نرش وسو نذر تسوي رول وك

 ّمفلاب قمهحنتنل هتانالا دالك ل وحال تاَوجكب .نلحنن الح كمل يسر ميىازح ضلابنافلعل وب
 ٠ رازاب نشد ساكورنم تغبوملام ين حقينم ددّضم قرن |جرنمتخ وجم فاك عع ىلوكو اضع د, نوتضمو
 نحال تلا هور فزحتخرد هالة لبلاك ةؤنبدد ى احد حو قمت موهو اطمح لما درع مان نجلا نيج
 . اجويمع دنياز قمر اين نزركلابن ايمقمد قمم ةزلا تمحال انه ندازؤجان اكييدار كى ايئمد
 درازاب دش د ساكو اغا نسخ اس لوكار شوجو ماد ندر ومحاؤ سا نداد زاير وكي تما ندركتبن

 ليو يننلانناضجبانطلتكلا,نيعلا ق ةاهحدزرلا قومي مدنا كلم اوضلابتاحقلخا بولا
 مسد عجاقانح فخرا, نونحح يدش رو يعنى ولوج شل ضابب نم اجلا غانا
 ادزاءد شالو كلي رابزحقنحير اجزش ناهوكن دس ني رانو ندرو غنج اثحا نم هعوتح7 فاد عغتنؤرك

 ككل 1س لا تلاداج نا احوح قووحزالدارتش قناتك
 كلب امطار احلا مهناسو تبل ومورلهابألاىبلاركلإَو جالك علم كأن حم يلا الس نضركر إذ قديح
 جوخ عيرملبوطغلقنحوتنار وذ اقل هاا الا ترمكت نش ناوزاود تدل نمّقبج بجرم ار
 دوال ضمان عض غرتنرنكما نيكرسد نس قْلح ناذنلا تزدعب قدادن عيبا توبكع ّبََّح نريد دزا
 0 محو لس وسد دايز ابو دارا لك ظن دينارد قزح غمنوكاةزغ
 7 ابدقيزجسانوو هنو تعورسدايو جقزح امض لعتسي نيهذئيزحئ فاس نريد جفوزح خزي يمر يا
 دؤحز انيق غوردو كود ندؤةسد ند نزع نزماوجركلب قزجلكقزغعينكداب قريع تنك جيرلز الخا
 بدور بضل قلب ب د ككلإب نازيعاشبو درمان تزحلاوذهوز ةرايرماجو هرانرقزح كن قيل اثم

 متشس كداب قزحرتدكخ ودد,جزجادبو تنجب بورتيحا هوابجئزخ الفوز كلل براغ قبلا ثيرالذو
 اذار ل وكمضلاب تح رش لوك عيا قر جتشهداوإةقزحاو نم تكن قرح تعش انجن منان دش
 ةدمزن مان ميا: تكلا وعالضم احلام: ةدؤجوم بكل ملا نا ءانحمو لع: ةرحلا مرسال او دنم
 ”لَيبلايبومةعلضو دققش.ى ةقريخو بولا تيوزتح نعسان ءاكزح جر دشا هدوكن اكشوا سوكر درك يمو
 دكا ذ.درمنزج ب ودازا عون يؤمدضاو لعق بزحوربامصزإو مر مان جيا ككلاب قايزحرطب رس ةئارانزج تالف
 شوز بجبن آركب قل نحح ادهدبر ةبمادل تكسزتا ءانجةز.هز» باصااذا بلى عانذيل ق وزوج نما ىف هزموماخحو
 انو هززه لمح دوب هدازبكالا ناغازارك زب شوك انقذو لارج شوك نيم رم عي)ع انف مان
 اهب معنلوالبلاب مرح ويسر ىدهرتمو ئراخنمضماوم) ابد ناس و زاخم حأ تهرب ندبسر ترض
 لد جراند ابو نرو بلسسدل دد د نيو [ ضد ان محط عز رنج نانمحٍيونفنح تزاخؤ تفل يبا
 مر تاك ث رفل نم 6 كأ فخ ندونغو باوخذان دابر سوت ةدوزه حان قلل عأ زدد ل امأو
 نِضاكى جرو حيضويخُم قماح در يمان ريو هذ درضغنجا ىك ن دز ءزوسدأر نيمز ندد عب درع فحم
 تددوا لا ؤوفحت دو لاي هرانس نرش زو قونضرب حل ىل بويل جرلاقنخاو نردد غن دأب اهبسوج نةكراب ارو دايصف نات قكز ابريصو تمزغجو نرخ وزب هدانس نددد ىو: نانخل غر طيربو ندردشسأب
 قر يوتساودل قفيحن النزف سيرج داره ذأ قنة اماو اي مدن ندب ن ضن اتح بزهو تو شم ن اتضاخاثلاةموبغ

 رهيواد
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 م سرع

 رار لما بافكجرراوبدابناتسوبو اًيلظؤناهمي تلو تددايرإز غرم قيرح د يجاكرتت قيرغ فادح
 فيزلازكال انيزساطمثحو كدزب وحوده لانس قلمي لشمال ةدايررقل حشد تميسو ةدرنجيباوط احا

 غلاب حركلاب قرح يىلاوم غلاب رسحلاوبال ةروم مئرداانواصرنيئتوهر ع وال ةتارملانانلازم
 ل اورج معو! نإةلامضلاوّدحل اب تنل كلاب نحو [ كآن معدل روك فاير دوكيمو نرش رب: ؤادح دع كون
 9:ئازنانتتوفمرتو ىزيي نيزك نريرب قزح عاشإ ذاب وذا منعصو نالفوزثاتم موبانم نقلا ف متيئذلا موبلل

 دولاب يروح ن درك ريز ىوع دولز ماكء دانكن !بذزتبدرمهنلا:ى اذح عوطتمؤيز ح7 كأن عع نرش ين
 معان خمر ونش ندياجر؟ هن ٌمعَرتخوسق حن اكن وكذا عكتخوسو هنلاراب كاانرح ف لاتبزما

 تانومو ىوم بتل قمن دش انوس كن نير خزاوحا اظيزع مر الا: بلع ربو توسل عم حتت ارب ان قل امي كود
 زد: طيزوسملا,ر يحن رش خوس نحل قرض ر داما اوني ني نيزن ةاممقوزعل ويف دنه نزعل لا بعلم
 دؤعت فر | مضلاب ق احمد قبلا دب دخان جراعسو حلما درعثلا نوهت ل ضو عطتني )ركل وعش قرح زيزوسو
 هادئ كح جيبدتتلاب لوشتءاعلاو قاقحتخوس ضل يرتاح دوام ٍقذحجاكاذا ضيا دركلاّنارحربزدو
 هتك وسو ورغنيرّزرسودنانةاهدنر ادى عد دو زاننا طف تلا ناذادنا طن كا, تيكر عويد وشل لاو قلاب
 اضل ست اميوبإملا لايعمل ان نالففب ترد لا را ماا هقبرحربتن يدمس هرِدق نب تب فورعمود مان نانقزح
 [ةلديككلار ةزح قرح عمان ةراممنار ندوسركب كرب ضلابن ةرج راجل [نل زلم ثدعؤد جلا قتلا
 نينمعب 3رحلِكبز جوز زاحتزوو رفرف لثم جورج فاو عرطنمن اقوحامءاكث رافد نازجو دوذو ناره
 ًاعانه هجيج نشرب قزحتدلا نوما قَد يع قدر قرحة رحم مالكوم نتفددد ده كتم ماكركما ناقل دب دشن

 قازح جرازحزاىور مان ددداحتناح العن واكل ىادالل اقيرش اب نما كسى درب ءزومكلا ننال يب نعس ومو
 لئانالخ وحجب نازل طدارلا مرت لات هلنامدنبوكنترد قزم كي دنج د دكك ند كتر قمح رار ١
 0 تسادو تيردددارلنسو
 ال امحاولاو ماللاءنعاولازااذلو ماللادجب ت ءامجاذ انيوتريئب انييوعنرب علل نيموه كنا الوحل لون
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 .4ب تاكل اقبو كَم

 مح :قج سمارد مدامجلا بزي كلاب قججذافيجوطحوح وعم مصل تخ دهوك لد تبث يح ل اكل را حاذل َقحرْع
 0 اذا نيل ةانلا تاجا يضو هتبا مهلا عجئن نحو ٍبكو ب اكل ”مومحنائحل عمجوقتحو ناتنح محبا ووبو تؤم مس
 ”ةقيار طسدىادسلر قاجإع الن طقس ايو لوا ماع ف تردصُفلا تقولا ملا هت ةانلا نادت وردسلا تاج
 ( ىاتحالو قجنرلاملايوةح) يو بلغ اذاذ يل امهر حا و لكو كداورصاخ هل فانحو تما احنا مطسو كل ءاًشلاّ اح
 لانا كدحاولل ل اني الو نالفو نلف قتحا ان ضان ركود ندرك موصح لف حا ندركت موو يمول كلاب
 انجب مزشو اضييوتحا: د يضل نالذ ىر ل اَممو تنظم تر اهنب غيذ و ]كنز نعط ورم أ علا نحل و طحاولا معلا
 متقن نزحت تحل قي [ ضان عمى كرب قحر درك سردو هرعور نيد ورك ت ساد وحاب ججطجب تلذاو اج ليوا

 وحل اقيو نيه لعدنم كرر مى) فتح اذا ةقتعح ا رمال ظننت حو متنا ذادنضتحا لجل انتو عملنا امل ضاذا
 حيو نابي ىراواز سول قيلخ ارب قوم مقيحتنا ل اذه ] عت ن أ فحول وح دانك تما ق محم ذك عننا

 تءقض مدا دنعؤتتعو باوتساؤ امس م يزعتمقاننتحا 6: ع عخن رشم جاو ضيا حن ومو محو ءاامحا
 ةلنا تيا كرب دوش بحاو خيو هز اجب تال ةقيطح ينل كح كلَقَسح بؤدو نير كك صحم مالك درك تسارد
 هتبردّصمومحريدددددهم كسدواببهبئاجربى إى ابنك باو دكبووجكوبا حلم قس اطنالفزنم
 دي موا لدانربتاومل نورتو ىدنتذددانجدا يلو تسد بانا ديدي فتح
 لاقيو دريد ةمّرب ل شئلعل اد سريع لعن تبق لح جو موثل| فل عر بابلإةةلعرنو تورعمؤيتلاب لح

 كدجنوانلانوكجؤلرشلا نول ن يزل ضلع مؤهل اًهيرشلكؤل احعبجد ناذّلحدقلح عماد ارت يقل محاولا ظ
 دزاملا رمل بويل (يبلانو كام زاجرتكل 58 أت َّعغن هزولجربو نزح وومد عجقولحلك | . جكحولك 1 :

 537 . بشرب اتنيدولاح تيرم ملكا كول جى دم مانقلعاربؤس ديك عاد تلك داوهرد غرم رزدنإم
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 سوووحرادنبسوك سن دركدردر فرط ريع ابل قربا ذا ضولومم نمر )ث] كمح محن دنس بح كيل اب قرب
 نيويورك! ق برب نيبركيرتبو ندانكوكي نجيب باعلان اواذإ ننال ةورب نصرك اؤثل او تنبه يدار ور
 .١ كزديكسدءاةبد مضل ارذثب ككومتعماد كو كيدو كنس ابد لاخن زن هرن خرج لير يشمثد بة موهد جبرأبا
 لبر زن ى اجو نبداء لي مانو لخودابرباق داب ؛اكرب نيعلا ن وتعمل يح ن ربا وهن أرب و داوسردي عقتجا كلكو درار
 ب 'د ارب قئاويفص و بعموهورطساييدقربسا يك هرب برعمنإ زهاب قرر يخف يقرر خوك
 قرودغز | صدمّصلاب ىأزب مزال هغشا قنرباو نانداش قرم بدو مدربة عاج جملا الابر فوزحوباد
 كرش تس دربزو تاقساب ل تلاو ترلقدرنمو ترد ندلا) قول دّسْوِب ككق اب منمأن عْعِدَّصم
 آر. ق اصب قيسانم قودو نم تخقسمزف ان جاتني ن انه دنرماو هربشؤ أبا نصا مع دؤحن | ذارب
 رعّجرركلاب ةقاطر نان ديفسك سرعة دان "ضان عت نادناودخؤكب ا زحتحردزإ عون ظياو
 ليرد رباغتلاب ىانحب جةماطب نممذدابمدردو كنهررنكلاب ويروي ةمزص ئإبن ثنا راهن بوثلاو عضو
 ماكل نين انعبالا كب ق هاتر ثيرحلاف عوبكرب يزجن دم دوز هاكانوار نادإبرب |نتبر وز تعج وتس اعنبا هج
 لائيبداص:امدنولييسوانلبان رخو اانحاتل نوضغب ثرحلاؤو كنج ناكش قع يال نجوا بعمتدا عدو

 . قر سوانجينلابلاملادىوكرايب وربة اطالع. فابمانو جيب جمة طم: باذع
 ئلبر,دخرطب تابدامآهلاتتبواطدل و ذكى تّعياو ةاملاتقبدو زوكلاَوبتيدنصو هدوكك ناب, مزز ك برا
 ََى 6في قيل رجل ثلا د بسلا ىدش كلب قالا رنم نان الج قا دوت كبيمقلاثقلم ى ءدوقابس كلا

 | :كلبإن انو صق ناصح اه دقابالزعو درا هرقل شم اف :ئرانح مان لب راهب كلذ عمو ل نإ بسج ناكر يزد مساوه

 ١ اقلب هوب تع اجو لنوم !ءناخورصعمش مانو لم كلذ تل ّن ايلعي د مل لذ ةريزجلا

 1 قع امم نما ىانيا' ضال قبال نانابب دير شملاو غلاب هول, نرش هداثكق لنا كك البا معن 5

 و جزداب يرقد نزازنا كنبلعووك تمس قلن باه نيبس هز ادو نات ةينب نهرب كلشخ مقلب ايزو
 8 نباص لاهل طاب يرجو كرز ىاندعب تورسمضلاب قوي نيزإ يدرب علو رب يدب كنار دادحاثبجلثملاو
 راو هراجرمايالع متل ظدبال ثيرملازوو جؤناوبر قابلا مف ابل اطياب زير م تي طم تتضد رهو ةركنم
 انباوتهتظناواتجانبالثشيتشاب ملء تانبإ وذ نوب نحأن متين وصمت وب شو لئاوعورهنعورلظو ا

 - انس سانيو دب كرما ئه «نديروإب قوبلان”ثوسلا زج ذصادلاب مولع هلرهدلا م ولع
 قب قع كك قس ان ارق تا لثملاو ونرش غض ريو تر عتمنآللا ناد جب اذا كش دشرب قا
 ,ةنزرزمازهدو مز داي دعب از الكم قاربت زذاث ملفي كيب قنداثش تضع زن كرولا هذان ديب اننباش
 لالا تبة زمأ ت عدس مودرن ئون ققد مدور تاو ة نزلا زل اذنب ندرك بجوفلاب هوفر

 لإ قوزعتس زد مسايا قائد لئانمى ان دانواوو قدام باس زج للطملا قري ءاثم )صلبا تاون
 ولا ماكزم ةدحاوز اكو نامئتمالتاملاومبجلا يي بصو هزعورسبلا جاتاوشد جبرا ازحمف
 ”ةوبنكابلرسوب كرار هررك تمزج هذوزسمضلاب ناوهوجم دل زعم ذ رج او ؤصاباكحرا زعم بوكمدآلا
 ناكوهالجعوبلالجدؤفلابلاوجلاوجولاوج ماسر نعضوماللاببد ذو نكت قلاجج كشوك نسوج
 ففرعم نب يعمد وشزإ واب هدد كناب َىَبلِح د بوك كازا سدايو ناييردود كرو «لضابزعبءالوجو هوك

 قو ناين ملا ىزحائشسزبو ةرمؤنخ كم اون ل يلعن زوون هو كدر نحالا ذب كنب جنم ير عموهر
 نام لئاز تعمجال دمار نونلاو ةدئاز ت اكول يال ق نجم اهرزيصت اريام نال لكنإ نت نيم يلم
 (الراصنيرهلرضمنمنونلاتلجحولو ةيبزم ال اءنالا ىلع تبلل تالا الو مالو ند ءالانهر مسالا
 ءااَرَصف ,هضوكرق ىج جددوا اخفارطعتمراملا الا آلا |ةجيرالا تانبب قي الك ادانزلاو اتعاب

 ثيرملاذو ءانيىابزحزإ وويل مابحَكبحل اهب مكان معن دادزتب نإ كبوبج ندوب كيزفلاب قبح

 ٠ الكب جوهابس قدح ديدنبسوكمالايبدشن قلة دجق يلا نود درامز ول يوضا
 ئارح
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 لوانر لثمن لو نيودز | عؤبر ضلاوملاوهد نالالش نت وركف ل اوبكأب نالورتنكراولكبلا تكل اي دكا غب
 انسه مىئمراغته تضر اطلا نكس لاينأت كأن معن دركزادازذاو"' تعسف ءاهل | صفوت باث ءا ننحاآلا خب! نموباملاهسد عت وخنديلاوكو تاب دددأن در ةربتيهر تعمر عباشمىانيلد قيد مزح
 نسوردلب يزيح تليزتلاب ته كنس نإ كو انبعربزشو مدمززهلام نتج مهو ذاته رسوقرب حانعوا
 ذو يشع! ف دهم جاماو نرش والشل المت زّصاو كرزب درمورمت د انضون ادن ايو تشو هدؤن كايرو انبزارتشنإ ا
 ”الت انما مدرعزاوثو ركل رزه جنجر عى وه نكوو تصناىاضزهتساو ىلا كل تدمئادأجيواربلا
 الجان ماد اردوحر تن ديباسيردوزو وتنال ف مناللاي أت عاشر حلودن درك ب انطا ف وره
 ابل انكتب نر اذول بو نيمززادنرادربىوبناراب باركر ةزح افلا بدت ورككلاب مطتس م ه رلاط انوا يرحا
 طيف كنس ناو يزشجيلاثم تيزههلاستالكربانكو .تكاه مالي عنو رتشرمب) تاكنلوط ركشم
 لعوب نالقمتنهشو :نيروفامزا عوددرخمأرةيعدىعذا هيادركةش ذكر دورد تهدذاتشكو بادب كتترياكلاب
 فيفمد انتم رسششوؤحو يسرادإبوكتترباس ذافتم مرو ناكل طاًمْسه هوو هانينفحلاو قبلا نو اقملاو
 نونه حوركسن ايمن لبر ابر ضضهمو ع همم ةأما عأن مج فر بانشي نيمو ا مه زجرو ناقش وصد
 كلذ ات سناه نري د خرسوسب فانه ليد نزلكز اجناطناركطوبذعلاثم نول رط ايتبو لدرم

 تي وانما دال كا هناي دالت مص تنقذ ل ائيدو هود نم باهيزاركلثسانئداباداذ كك عريش مكدإن ّمضلاب ن
 لنج ونطعوانانطاو كك اببم نسوق دؤزرفازداه ايل يمععت لاب كرش هدر موهسدجب كهلان
 "اير ردو اهب ةاماد ضال مد نايم كيداب كلزولاب بهز اطعرب ناد داس دل مونلاناماد ناشطين انف
 نرش ناهيوناث تاكو ةكو ضد هدب وك قاب مل الل صف فاعلا بسارإتبا
 اس ناو نافية تنل ن اقرا ندوكراديس قيران ككق لدين مشغن قرأ [تأآك م ةئراجس ف و بك كرزئلابقبا

 ف ارايفادل ب نسب قبرا لدعقسرلا ماين ءاجلانب ف نُصو قون عدذل اهيرتفاران شكردو مدرمددركت سا هدرز

 جذانااكىلاث دوكسو نييضنم وق ] نانو ا دصندانو ءاكبرحو ى جكس ننام كنت فرد |ىعضوم مانلاب
 لمهمْؤفا لشاب ىكتبانيمودكناقفا,نهؤنالا كر كنب بسلا قف اريؤ نتمجنؤفنا لو عب م وضد عب ذل انما حر
 لوكس ىلا ماو مدا لثم جا هتساب من تسسوي قب نيدرطلا مركراكاذإ تاو قد ن ]وف قدا يزد ن آر صعغبنم
 ٌقئازمرالا ةمداذانالنو نال اهو ضزراد نينهرو مس داو مدار ثم جتنا وتس ميونها 2 ٌمغنس وب نضسإبب

 و قلإاهعجررشؤمتلا كرككلابو لاكن التين ديشحرد قل اما ضخ مك اش يطتعاو لضم هل :لتعلا
 طعولوأ تعج تشناو نوم وأم كناوبدلعؤحرلانؤلا حتدو رق نكلو نارك لال مالو رشلا هوزيلاول ذر
 نا مالط,ةولا تان هل توهدقل انمار دخت لبس نذ كيرلا ةرماو قولاموهتلمتلا يلا هزنال ضخ الاثم
 جس لواولالا قات ويم هيلا ب عمن تح كوبا ليث ة نكاح عض دش زامداش و ىداشم فد ١ اكس
 ةدوازا ضورلاف نالنتاتوادو تنير اكيد علا يركب ئاناوزذانابل لاند دؤحنا دوني راكرير دجسرالا وس ا
 محتل كرالا» لانججارسؤد ذا. هراكوأو زرعانيال مالا زجسن منعا لم او وراوحراوملمعض عما اهب انيمججما ميج
 ارزاو ةشدحرح |[ قهو):وركملاورششملا كنج اتبنوأت اورق وإ كعقلا لانني نارك بو | كلذ عمدت مو
 يرد اثنا نصا تعاد واجد انو :يليس ندناروثكلاووفلاب قتال )ضف ى داب د يبوكدانا
 يون ب جوهمت ردكم اجر كرة زحز نمو وعدل كرزيلابقججام تن عز دول ثجتلب قارب
 ةلاومونغصل ايبيلْحَق ربوة الاب بلخقرب لافي نور رض وجرب قرب نصى معفرب نش خرد تئؤر
 تيرا تهربو ةملا ترعرو دّرقمى !فربو لجرلادعرو تحل هان نر تكَو هأتلا تعول اهب وطن: سبل
 !«دلانطاعضربوزفانلا رار رفيعلاذ العلا فرئباد نر مءاضادل مهلا كرئارعةبلاذلاب ابغي رثد
 ملاوي ابو جوارب ]يلقن مم اول اه)يلم تبلل هيرب ق داب عقود قرد قددئ ىف خال تسيل د تمل مءزعلتو
 . تشو هرب جامع ودم لوسرركدوتس مان ضلاب قارب اة نسوا تيزبًً اعلن ةظاثل قريد دلي لذا نيزربطعاوتسول

 م 5

 مما كك ع كم



 كن

 د 5

 تلح

 4 ا ا بال ل
73 

1 

5 
 را ا يس و نقنادايدابع دارو وكلا لزج رز يخش |

 ْ لوكان وسأمامضلاب اك |مافكَتتمظ اذانفكم خبال ضتك اهب ورلشم ناكتسا من آد عمي ئراكرا قاشادكشنو
 | ةعطتاوزتنكتاو تحل نكبر ماكو ليلة نايم ضو زود فلكت موب ىعضوم ميكي تاذ ةغز ناونقسا ل صاوز نائنتك
 ثكتإى روزا ندركدلإب مثج بانك حزنبالو عطتيالى انكي الع نالدد نكمل نعاذهو كنع عطتن اذا كل نو
 | لافبو تك شمه نع تارعىارنع كيل اقي يزيجذان دونلود هو ندرك يمو ككن اكشما م نأ عع ندرك كى بو
 | 1 تعفن رشزاردو ردلبو نذ جدو جنماونان اهوك ثجؤد ثاكتنالاؤ ةذل مبان اكنالاو ار مكس اذاذهه بررض
 | ةثالايتلارعاولرع منال ىدب عرسايعلاناكوف اًنميلاةبنلا جر كمل دعو مئاهوباوه نانمد بع شي مان نوب مم
 تلاوتملا خام حنون ديلا طداذاملكو تيتو شل قيداولاريلساو دتشجو تتعدزذا كيرلا
 لعمادلافاناو يشا كيلا لعد عارة لوط لسانزئند نايل نإ دان دز يهئتل العضو
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 لاتبوكتئوموسايس لانو ءوناءاك ثيحجو زايأنوا ناكرالكل خر وبطعة محم اف سل وين جعاف تجُوالانب 6

 : هايسوانك وورد ؟نيمز وامحو اميندب حر نومدصمذاحو اف >مزمحلوو نحخبشعو طلو نوكتلاب حيو كش يانج

 دج مون وجرعبلا لك مزالا» نب بضاذ الجراح عضوعركلإب تل اوان جناح و هايس ع فحير دشاب
 بائلركتارزجرطحن هر ضففجو ىضوم ةةظدحاو ن هز اصمم ف حوران سزخومزس ءاكباون ل بالا ضحاوم شم
 ْ هقرطت نادتسا فأن من دلفاتالا ث هو قحانخومناب اعل ضيزجو ل ثمنا مكان ععدهد نكرم

 (نالفريإ اب نضانشو يفر نامل و ماكن انيك ب دن هوه كان تاعزبسرإز رد ني ذوره وأو يسن ل ساكد

 | 22و ةظلا رب دشرضصان ثرماو تنبو تداول ظ مدان عتاب نزلو كوربآس نانا خو ضيدد تو فدو
 يزا تسوي نسم مستو نزلا لثههرد دنا شن يبذو فيزفلابن وعمل اوصاف مرلوض كيذد عرش ا
 ".هافص ف انصنا ن رك فصوفاب تصاؤن ندرك تنعص فص هصو زعئ تشتت و ضو ولع سو نرش ايزبر

 اينروامّ طب خخ وراكسمدنؤاصو دامو كنك مالغراكتمدنخطيصو زيزي طن متفصس إبلا عين ن اف صاوملا عيب
 دو تعنل نيبو اد نعو داوتسلاو لعل اكةفّسلاو بيبطزان ليسرب جلع نو اص ّيسسا فاو عج اورفيصوزبراوفلاو لاذ
 تيئارزولوتي كاز يي ويامو مشو ل شموع وكمل قيرط رماؤيلإ عجريامدا ب هضم براضو خم لوعفلا:لعالا مسا
 مفصلا ن الفن كن اضينازوجيال اهةضص لئلا نا ضر ن ازوجبالئلةفصنمدرظلاو ن وصولا خالاذ ضيرظلاك احا
 0 نارإنرمتش هوو [هنمادربازانطر زباب نم كن ئمليؤ ا نلدشورباو هزمراب كول اب فطو مل نعوم ةوملاوه

 لابو هدف ناد( عظول بو جافظدادوتسا عارذو قاس باب ثيل شوحو منبع نط وادع
 يبت نانيبضعض تنجو ندرك ض يظن يظن نازشاممركووراكتمزنم ماخلتزا ؟زدذعب عملتو مهيشوا ْمِظ

 ايات الكف ودو نداتنباو جاتذا داتسد فق يف نيود بانشي ناقبادركوناوننونكاتدن دسراثت كس ريك
 مالعلا»نبلوؤئيدّررنل اهيكلو ككن اقيلاديزجنيكا سرب ن وكن موو ىزجيب ندرك طعم ”دآن عذر مزن

 ير ىول لانا .ةاحلاورهىجا نع بنزبلاو ومصالاركذوتمظإ امني نكىدلا الإ ر عض رارملو نزلا نقلا
 معلا زل اننوم بلا ءاكتهودىاكَتٍر يلا انقومن داني[ ىاج نوم انحبتبارلانهنهنافأ بل تلف تقاو
 يجياددكر دياب[ ض ادد جدد تدان وتد نيدؤما سوما كاملا داطدبم ةلانجعل ير لا
 هاب هدرا دلو: ممول | بلا نطو و ناكاذا فو مرد مر لئلا نحب نقدا اهب ف نلعجدا ةارلا تقول اهو
 نتساوحن داتا ن اطبسسان دامب اوزفرئراكر دوكاب نافورظفاوميشاو منتجو ند كك نرد فتتؤم نونا كنزي
 داماجنتساوركيسداكق تيك ثلوو رانضاذلجضاد كس يارا داننيا زان ردك 20
 قحبشكوناتلزامل اني عقون كوم ع يان مكو كان ريح فوكو زطانميضرتفل فاكب مكعأنع عش ندرك هدرد دعب نارأب

 دعاك ذكو هوكداركو بيجو اكو انهو كبلع رش لاير بع م أ ع عن دشم دم زبو هب كلل كورت
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 مفتت جر ل اهبد جنعت نآزح -و ثسربئببحرب و كمن ل انن دنكرب تل انداننم نرش. هزركرب

 ببكا زيت درتشأب طيلاد جنماجيدنطىاجنلب زي ايرضنع فخ ميصتة ساكو انيش علا نمنعتنم ىلا تيس ثم
 رثنإ كان معرس كان ارركت بيض ندري ناجع عشومدا تويضصراغ فن اجب نمضي فزع هدوم كمر لعد
 ”لا !اتنخب اونيللانم عضل او انؤصنا تجرخس اى! تضمتن الايد اء زجن درمان ويب ات امنعتش ثوزيم

 تخذانن عوأ نع ندد ثكلن ندركرازن ن اغغارنم تعن قزعامينج مَع يرازنو ىزدال رو أر تغزعتتسإ ونا
 ننهي لن امير عجرةهرسومو اةدناهريمف نرش باتلاو بتمر كيتلابراتل اكد دنلاقبدىون امك دنصمنم
 رطل هاه تضزنل اقيَلعتمو مزال كآن دش داغخ هاعبرازيهو نديشكرب ارح بايه تهز هدزربنب

 اهجاصقبعلانزناد اهئ اسهز كربلا نةزاو ماك عقدت انداتجداو َصياالو عتيج زبلا فزيرزبلا تفر .
 رشورسكلاو فلا فزنم ميا فلابو ةنآ ء معن وكسب الغ كل ابن وهزتبالواهعن وعرض بال رونو ميا اركتم
 ناهنجب جتك !مذل !نضجزحاذا ملا مفر جفن كن !مارشو بايكلايمقُد نش وهبو ككمذجبن ينزلون وم

 ١ ذإا مولا نزوح تعطقن اذا يوضح لجرلا تزل ايدو الهُض توترنملاو”يجاشملا د فوزنمو فنزونف
 الك انتنا وأ نغفل دان ندنكبب تشلزعلانيطرسكلاب نوزيال يلع وتو مي امدا هع
 انف ين نارا نافسانتياهلازيبو عتقن والو مغلل ول نتن ال اهبو نوح انتطكتسهادار نزعت دركان مانو
 مقةكنمادبدابزادَمإيارضلايذا' وكس تضم نازجون مزح ندادرب داب يانغ ضروتس ماننارب د كلو كديزك ح
 دولا ايبودنكرب جزار ضلع ركن إتش ني انملبا نيود ريجبانب ن دنكرب تل: ضيم ذل /لكوزه اضل لعام اني
 افاد عع ارب |ضوحو اب مايسزغاكد ابو ؤحماجن ديتكد وني تعش هزم ة:نمرالازمءاندااذاكنبّسلانووئشل ثا
 جدمتن راخو اي كنسنيكشل ابر غشن تخوس هايبواهكسسوديف مساك رتل هن مش هنم تن مضيت مرا لكى شن
 و نيس كلبإ تسمالانبو نديادؤريثرسن اثنا ندروجرثرس فاشن نديشو دستور برس عل ايزداشن
 هور ذل نونلا,زير تاضنالا نموهو دادو هينيككلاب تعض ميزيزلاو نييثنتنلانمةونعدو فاشن اكل
 يصر هاهو نيصان عمو لاس ذأ يم ند كارول ابن صرب فم دونخون ابنافضاناهشلاب نصتلااهلف تنانين
 تالت د لانسان ميا نونو انما وفد بانضا:انهو تقي زوو ضمان ةفصاقنل هل دز
 اسم زعأ تغار ىزيجره د ليسررهب مب نضر فيضالك لحرق دلب ام ثردل ف وزنايدو ىزج غيور جن يضج
 كلداضو ناصر مغصنو رزعمب ىضن اوراهل اشور ةاسرازالا هصيور سار بلان مَضيو ورع ضدو نإ فلان مس
 نليسررين ميو ندركة سارو نداد دادناصناداد نلررصا ايف جنم صانمركا احن صنم ءارر هول اب عصتم مذ

 [ضااوركتدكي نسانت نديشوي عمون درك تم ظن ضسن: ن نكذارب عمو نديسر م هبميو ند تسواد أضقُما

 يزْت نكسر نات ف كتوضن ار لام ن درك نيو دمفصانم ترئكذ وكر سرب جو ند ينود تتصّسن دار

 ناططمن ارش وزد فطان نيكس مطان جنم: مبا جفا ظبي اص بامضلاب تعط لش اننعننا مناك
 نيوكر هراوشسو ظن جنمطنراوشوك لعل ابرفظم درإب نادايود دادمأبإث كن وطن كو أن عبق فد
 بيعبكمولا رحل لير مدل طن ص ةذيصومنموارئركيد ندركداوش وكن ييطنت يجن نرش هدول و ندا
 كل غارلا للا نه شانملتل الابد و د كلل نعطي منا ياكل بلت نم ىلا بيرلا لم اهلا
 تفدنيظناثضب مجرب فلاب ده أظن ىدروانراللسكب ندا نوكن دكمز:ناظزلرعبلان هن ردو تولع
 فخ نان دنا دل حازم مظنتسال انياد ىزجت فرك ان واظن سا بحبو ن دونك ظنت ن ركل اب ضيلظن نم
 قولا نان ىركي رب ىزيجن لنام تاتا نما ٌصيا ءانجمارمالك و و لشسان هوكذاد وزو ركراومض و دنإبى اج
 كيك داب ربوة مككليزولاب فخن لنزول عيريسكةسوي نزعل ايرضخبمتضراعمل

 تفقن هوكو دن اي جواوه فهنقتد م«ةر خنق حانم فخلال طالب جوجامو جوجابّن ا ثيرحلاؤ د اهزجناد
 ضأن عدو ددارجر يسر نور داب تسكن ليسو غامد كب ةزيداهلظتحن دن انكو سرا نتكش
 مظعلا لن طعاما ل انلتضتنا رمان ذيرح مولا اند انشاد غو تاذ ميلا اني نيكس دارركيدكي فاقن.قناثم
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 ١ ١ نبي تمد نانكتسا افك خل انزال ثيرحلاؤورازكذ رو ران امو هناهناوغل افافك بوس كو

 قرب اوداطااذا شل الوحم ول نعلّسسا للا ةرتهاونج تشاد كرنب تس دودو دز! يدركب تدوب نهشاد مش
 | ةددعمد ضب كرزعلاب نملك, تفك العراك مهن رس نلانفتكي نلعب لم فتك
 | اب ينم جرو مسا من ام'نلك ءاصلكزت انو فلك جدو فلكأ تبكو ىلكإ جم نمل اب مايسو جس ن ايمى دد
 | بكن دوصو ادور نينكدوعنلكتاهوكن دومذداكث دان هناقناذا هدايذ نيلكتمب تلوم الا |زبه شلك

 | نملكتالا ةطنلاذا فلكي كيلا تلجل ابو تحاعز ار شما نزؤ هزذ كك راكب ريا دب فلكس ان دؤحرب رو
 | ركل تمراب|مركيدكر ضن اكم ندادىدايئ الكا [ضعأث عع يشاو هاكبواد ينج رضركرإ» تف رلغقي فو
 | راب رجوا اتنكةانلبالازفنكف لبى لا ىوكاق انو اهيا لب لاء ئمكو ءانانحرب لما انيك كك رز ابنك
 | [لمزلمّيكت يرملاء[حوعصتءوعارلا ادار يف نكس ءاهرككلاب فكل ش:نمنيكر باوط حاول هونفتكاو ءاونقك
 متتنفنكا نيكل بالا ضنكل هيو لزاس اشو تجيمدزا عز شؤيظحدى اجالجوريسو ننشوبوزناخن اني ضنك
 | 'هلشم نافوكيميش مانو خود كبر مهووك منعك رع دانيا عضو نتخاس تيك اشكا انور كونيعلا
 ١ ؟نوووزصسمو ءراسعو ل ادد ديد تسئمائ كن اثوك كريو ةعتموززعو كنافوكؤتلردال فيد ند ذوكب ضيوك
 1 ” كو تسوي وزي .عينررنإ بن اكنايزداب ن وكت دواردوحن زكر ام نايووكسو نعتكو كى وكي

 | بالا كياني عي سيف صو + لاقياكرجلا جرحا لحد مسا دوم غفت قورنت ترجوهو رائي ام ورح
 ١ هز وكتواهمياتو تولي كمو زكرلل نفت كايرو كمالع للومكب وصنم او درج بماي مض نوكمد قو انطسو
 | داغ تف مداب تلو طفانهئه باطلا هد كيبمدو كلو او كلثو لان كاوتكي ارنا وما عضومالو بال
 ماههتساللوهر نكات اونا حا رحاب اور تهعلا لع نبص كش عبنع م ماو هود وكيح تا جوُوكءابو

 لكفال كت انك لومكمىد ايي ن ا خحاسرملا تمض اذاو هتداب نهفكت بكرت وفك يل ازحب عقم رول اومهل رع
 | تن ازاطبلا قتلت هاجدركاوركى درك ا نم في هاحداركر كا خمر ىداومنابم كيرلا, نعي هلل اصف
 | لم وكان هركىرإبرضحالمان عب معاددا م كيشويرنكاز رك ركزو كلا اهي ن دعي دؤحر دماج ىا يلا
 | تاخ جحالمرباجرككلار نيطمدزلالنم يحل جا ل ايدو نا ساتلانؤلئب إل علوم نويَتس ناخبا قناكم

 مهجلاوقندونلا م هتان متطآلاوراوكور اكردويز من ابنىطل مزيج نع ينبجن لش دزحو هزد ؟نازيل .تئيزا

 1 ا ا و الابو

 ظ نرّيعترد فل اردؤحيْضَف للاخ !ناظلتسا دناقن ل خ نوح نوركدان جدار بيض ناطلا ندرك

 نعيم ؤجؤ قتلا ضلت اين ريزيعب دؤحر اج افنلا علم سو صحت يضر تغل اب ض يزعل نط ع
 قامت نداذاجْ ابو جمداعل دعي نازجو هدموأبرب 5 درر مأجرف ال تيذكت بلا انتل كيارب تحلاو

 ولعن اكاذانينمل ماعط نيطلتم نيعتجعهل اضينمل كب انئجو كل هى اجهذا ةراكأب مهرثموركت نفل يم عنو
 لم ايزل عن رحود ىهولصا نرجسزا رك بيوكار لك يان ينجل ور ؤب دص دل نالذ تبل نالخ دل عاضم نيكيجزم
 .ن؟كتلالجر عضومو يعمم اًملاككل انييمركلإننمل اهرحاو افانلا تانجو ةرل وم نيبعتدد لن اتخرد نافل
 ًذؤنمو تنيوكاننكا نرمم نالكد ذيل خرا مدردأيبه ءوننا ىاجورتشهل ةلنس ناركو رعد 8 اءاويرعا تقلا

 دنقل[ ناد عغامهزجتفرككبس فقته) كتلم تانى بتعز هنيهالل غيل كشكل اندورس ىاذنلا ناواّمل
 فيلل اهيو نعش. ضيتعلو نمل ضوى دىاهئاكد دش جافو ضوحن دير دود راوبدنداننا كلر زيثاب آل .
 تروح جرد تليرهل اب نيرلل ع تمل نايل الشم» انو ضوحىانئاكن املا قو اجنعيغحم!نوكتل اتق 3

 1 جرد عا نالف نإ ل اهبر طي ملص كك تيل [تا و عن دس نيكهودنإو

 نانو )صف كيدفيل ازخضود تسوبرككلاب تعيل نروح يرد نا هلي نبط ءاوح د يزد موللتم
 نانو اذا ضرفل اب قيتس وأد ٌمغوومن دكر فق نس باريساّصياد تاك عم اعطندروح

 نضرب



 هكبتوإ دءاونصتن لاقي نرش .مهدنم ناصتش انجل بايع دويفصافلا تيوكلاءاذنوتلاوأل ثواذد وف
 دوك سوح لبرب طخ خ جنماضت فيعنيضد امض :معنمدرّصمذ انصذ كد ابو كس بيق نوفا دمو

 :بارانهدولدف عقريلوم ةنموطخر رز وتكلاب نط كن اوكا تالق دوتسد نكت ماكر ناوشنامر

 ورد فويناطنإ 2 ثوحزاهداتنا مزغي فلاب ناطق روكتاندورد تّقو ٌمِياَرْفلاَو د/كلاب ناطق

 ماكلترونس تول تك :ميناد تاكاذ ياو مد ناطفتند ناج ىا موملانمظفاو مي اف لاجيروكا

 ضيا زن اليف نورتو لوصف ءجسأب "زماني مصو فدان و ضير 0 خطف كئاطن نير درد ار فيطت ورمتسهاو

 قضت ل سو م3 "فمواكربت رض راك اجو ١ 2000 ايكيا نوطقرشزولورتنروكو ان

 3 تسنح ليكرب نب :ذ أزنعت فحا هلع م تئيردز الاب نياق اقم تشيدر جسرا 0 انتيطتق

 دونت كش>ىزيسو زل شعش ىشمش داوي دن داضا د زي! داطتف نخل ثم دش اب ضر دريان دروحر ا هزضم

 طاع بدات دايكع ندم د عع ازجنربزنذا مادن إى اهيوفن شاور ددنلهورتشمم اجزدثم

 كلاب نافقدنلب نييزرقتو م يتق تينعجر تن ن تناشد ل اب كثخ هاو ضيق هذد ميضافف
 ثا ثقف ْقَضْرَت اك اميحتأ انيك اقيدت فنان: ىدددك, ديكر غزابب كثخوو دكو اليسوي كثخ نذرد

 من لناودخ ىو لاب تعلق اركز نريزرل م فففف قرب ,دانرش ثنو نوير دونانتتسا تيزا اكان

 2 ترو نيسادرب حسزكو تخرد ند ومحو فان زير نيكتلابت امنت العتيد ايرؤلودسخ ةئلوا م مف 7

 وو ا ون هلا دلي ايس بسا تفرش ) (نزحتةاغ فيلو اء عدس تسول
 ل توه نالكمضل ايتاقنانقشددر شوكىدزحتلرةلابتنقكب ءزاهرابو نارانرايسرباو مدر وركفينقرنم

 ريوس اندر دركاذركو و و جهنرون كنار ذرة ناد فد حبة

 ٠و اكل ]مصفر نلانزداوهل انبي كن ايم ندرسم نود هر توج تسال هاتف ل امم جب 0
 0 جداقادبكودبكو فك بنكثمماءاش كو فلاب تك
 مشايرلا م ةيرتلااهلزاواغونل ادب دال هلاك كين اهتكرشاب نيآنبي ردك طم وعلابن اقثكو دو نكدقتبك

 نايت ةكونتبم كيا يسار تئدوددقربدركبركررادطعرذاركودد قتةرء تنم نوكلاب كن انكلا ءاعوغلا
 00 هايس لاا راء

 ب ت>رد سكاي ا 2 كات عع 0 اهيلو ع 0 هوما

 فوك يك ديو جارد نوكلاب فكن يربجمذا داب ل تعنك تاددرتيلو ري لاب تسول جنك
 0 1 ا ا ول ابانكء) ذنموادعارلعج امل[ رمان ؟ةمتسسإلا لورا

 اكل اير منمرعتم كب الذ انتذركن وسكن زك ناي مراب ثّبك م كأن من 2 رابو

- 0 

 دشن مزائنكن كا دان عند مربو دانك تك لخب عماسومعاعل ءاماانكأ لئابؤ مرباط

 ةخحامد نكاد موكيركاب ناكر ا ممتن لاب نيكد اييرتفشاكم:آرتلاًالمئاقربلا
 د1 مورو »ا كوي نوملالذو تغتثكا ابساوزغمو كدي يكيورتشرال !نائبواميوم يزول فكن دش تتبا

 0 «'ءندضو د هرايو دو نأ ١ نوعرنهعتم مزالد د شاني اذابون داني از ازابو جَصكاد 2 70 بوس

 ميا تل اذان توسل اب ىريزازيشنأ دن دش هاثوكو هدوس ماتدهونك ة دو دشمةيشمو | وعكوةيع

 / غلاها ادم اما الحد مسام ةمجاوم لتس نانا ذر اًمافكى لاكي دوك كمتضل

 50 اَّمكو بونلا ريك انيك ارضك ل اطتسا املك :نماددبز كس لاك
 1 ارش ولا كركي داحك اوككلإب كو
 اي جنيه اكمانيبان نومك ضو اكيوزيجر ف نركذإ: وبلا اذكد تجرم ورعس درب و اكن اضزباد كباو جنك
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 ايتضو نانلا نوكسو مضلاب ثلثت اؤزع هدادربد جنجإع با تشكي ضلاب رمت شادو, باوك رع ككتيادغا
 8 3 ا :اكمضلاب 5 هون ع رلفكؤزعم رجلا نم كرز شايب ياسو ا كك جنيتفبو

 نضع الك[ ناك ع بش ن دش ِكيراثد َككِت و هن: عانت كمت س شوو برجك
 30 نخدم ور ةممازبلو

 شمركرد فاضفنا هاجر يد دوزفو نكسكسو ن د: كرلعب صندل يمنع تخت هاييسراوكتسو غلاب نفعل اح

 ناراوعبرتهوركلاب مدع ل يقر دب نانطع نضع الثمن طع | جعل انهي شيع إذ نقم نعلونع مر
 هتسن هروح اننا نازجو ذولعذ اهكن اون ثيعمىوب ؟/لقن لإ, قار مكر كت شبا رتل اذن تو
 لوا ةدوراملاَسفَلَعل انين ازجوريشمتورشيْس شوب نفاع روئسن رش هز ةرناو ناراهمرانكوور ضلع
 كلفابلت ىدعبش تلم ككنلغنار درو ىومن كري امته اهضلغاد ىزجن هركى الغي دو نتخاس ف الغ
 كلزكو :انلئسوفدنضلغا فيسمتخ لش ىانمل | لبح ضل غانسولطاول و كرلود نالطرشخ اكان عب الييذلا
 52و يزاد نبدا: ن اضيع فز جرد عيانملغ خاذل اس: [هلغتنس خل: ملفا زنيع ولعب شلك
 لصف ت>ردزإ عون اة نيججو بزكى انمي بولا 2 نال لمحل ايبو ندفددد ذكي ٌبساندركز يمو ككضتخت
 ةعوفاطلقنواهظحابو ك تتدرب ومدرب امزح زغعكيبسو دبآا يبن حاب بك ديبسمفلاب توه ءآنعلا
 فاياراوممىاجؤفلاب تعش فوم جوشو ذاضالاب ناوثأ درب انزجناد خرسدسويو كر وما بجشوا افود نالف
 ةيرس سارركلاب صح فال لصف بدلا مابا نم موب جيلا ينمو جام هدانكى ا مانم جنود
 نرتاح اكد ئرلامُل ايو ريلع اه درو|ةبايركسااذإ سار ناغاب هايد ل ئملاؤو جنون ا !نيبوج

 هئبلا ليهم نم عنكقلاب ترسل امو م تب عرش[ ض ضر درخبل ن دروحو ندز وعد ساكرب ذل اب فحم بت خالورلج
 ٌتَخْدا ندرؤحرين اق !ناخحاثم هربارمهر كل سن امو مضل ابنا بس ماادعهرخ موبلا عب تانارغو فاح
 تيُو ئازَو هوكرسو هرككوشل ابرف دار مدر هظيزارنار دورودنيتمدر نكتب ى زد ةالدو تقلد ري نس نارآب نحاق
 ةداحلاىذاقو ضذاحنيب مهل انب مكن حال اب. :لصناخادنا كنس فلاب زد وكر ابج درت ترسم لد جتا
 بكن واو مانشدو ندخاشنا كبري فدانقدا وكن دركت بشر شح اجو نداد مانش دو ندركق و ةراج اب  ذائئلاو اصعلاب
 مهانإء يذم ديسبوا فدو يذم لزتماهرعب جورب وا فورت ةرلب اتحد ىترسكلاب ان مود باش با ذاقتم

 ”لنلاقبد اهودادز | عؤدد كيرف اننا مروتتررتجوسن انزيجلا وبن |رلا نزنرنمو ىزجره تسون كلاب ته
 انمرخدجى ل شرد مان كفا نعدالفئبلسل افيد ةلمَنلظا ثدنعن بدلاء ا طف نالفوب وردنا ىنل اوه دل مضر
 قييم ] بان لقىدردو دن باز اذكو اكو ذش تسويزارونحؤيغلاب نرد ةماماوهو روز ارممنمل شل خو هثدنع
 نينجث دثانب)يص/زم,هرركلاو داذن رد فتممانا جى إل فدا رنم تن داموا ب كي الوسع ترصبا اه ابو دنت
 دوي وه لاي 6 حان ٌعَعن وركب يعد ندركب كورنم زال نتن ندكمز انثجر سميا نو دخاني]بصاذيدد امركنا

 لم ءاكز طوب يشوموثقلاوا نزلا ضوموهورغمملا زم نمزع ذكر لاب توتو موب نفد, هلاذكم
 دام ناك ئرايبن ساني دز لري ابو هليزحونرتش دعم ن دس 1 هون دبذ درت از فايرصلا لم

 لف راغمرمكتجزلل يؤ نمي ووهل اقيو فلان يملا نمر ناو وحل انهم هما ابو مالتلايلعمدلااوكش موه دا
 قاف نِاجوبسد اك لرلاو لعد لانا هشياع تدع نمر اهعماجعإ ما تراث ندرك عماد هاذكس ندرك
 ”انااووروتخوسربنفتجب نمثق ى نعقرط رفيط وعر يجيد فرجزفلاب نعله موه ماللجلبع
 كرم تختتم ق ينو انهت زدعلا نمد وانما انيبض تفر كلاب نيد لجد ”ك اد حف فج وردزاور هجن در يقنمو
 تيت رركىذ ابو فص اف جيلا مكان معارك أب نيككُس نصف لش فيت ةزورازكفددب ةنافزغبعكتت
 ”ععر تريدهو تحدد نرش كشدوزد هلبسوب يزول اب صف تحردزاد زبور خب ّمباو كك صخرعر ندي
 7” مسكس زبري نالند ىف ارشريرم كيج ايذَص نخر تكش نصت نكّسدوز همن ضل جد [تأك
 انيس ركبركد وعون ١ ّصيا مولا فصق نابدز يابو  مضلاب ناس نصف يرد هدو كل ران وكسب

 ص

 كفضا2 شدو شكرات اذن عدلا مالوم دل نلت ضنما موانع
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 صغظذ111111111 1 يححججحطمللا

 اجيدنرإ ع داو هقنز انجن انجين ذي عيجدو ف ئاهلا نان مدمن يدح كبد مت جاطإزتغم
 ننكر هارىفئانتعامش كرزب جلقد 22082 من فر هار ىف فنسع اًياوْصا جانرا !نعىوكدورسو

 اتيدرشنز اوك يبزرارضل ابنا س عش و تعب مدون حميد شاب هلم لي دزن فس عزة اذر اكتجسو هادى توسع

 نا'ندش با بوه ويمثجتدش تعرضقس ع اجخلاب نافشع جاف عدت نم غيسعن درحتفو

 واب نينو تحبو فكن دوددديسرانو منتي يو جلكارت عيرزكم ل لوكا امنيصمك رود تكتل دعصع

 كلك صان هدم نطيل وجل نجني لوعفمدجئلءانوهو جيلي جه ىانصاغ مويووتشعو تصاع خر دان
 مصدتيوا موفلاب,ن صن برح ا ايوب س هلييشمع كانو قع مم اهم هبل قمتم در باذشجو كك أ ضنمعا

 نذر باتو عزل كو اضصعمن اكمو تنكن رش كرباب ومفعم ةنمصعم خرداب نديزو تخيفانصعا م كدظر
 دالربزادزيررشوحن !.خي امن ارذاصعرش اررشوحوا نايصرد ؟ككذررفيصع هئازجلانمصُعال اهيوبسا
 خاثلاوريلم 0 اهثئابندركهاثودو اربوجن راد مْوندركل بمن فطع هاك

 اذااهريج نيطخيو انسان ةرظ ماكان عقل عي فلص ندركل حد ىزرجرب نتذكر بو لير رلصن درك زر همد فوطعم
 فم تلافوطعلاقاّنلاورضج طعم يضعبن ااونهاطتو تبلور هب فطاعن هير متش بسا مصياضط اء كضتر

 ”اطعادر مل كب فطعمار نابرموهمن لهب رتكن وض نانز كن مهاب نوض,فطع نلت لع ف طعتساو زار ع لع
 ًةاطع نسل عين ولة رلاب تيكنتر اوان اظعلاب نمطخن نتورك صن درك نمو دؤحرب نرككداوب اهدى لع كك

 وطعم سومو نرد ل كل ذ طنا اوبلتحاف دعا: ل يصف لعدد ةةعاو قطعا مرو رضطعم اطل و ممط عم عضد
 سارا تسال و ا وانس انك امض 600
 فيمن ع( كان عم ماحنان دان اذإبو اسري افعفاضع شع تع نتنركخناظط اع داو خول ب
 ندومئ اسر! نفتتيزةساوحن ران بازالو ندانسباذ ابن امتعتسارنمرعتم ناطعا تؤم نم كفيف معطل ايمقع

 مّضعىلوالإةباحلارس يلح ائ الكف انانهأي ت اخ ل اهبو ندرود ن ديشوو لشاب هزنام نان يدر دكا ريش أبو تلك
 ٌنِداد+تفمع ماداوميج لم ىاتللذ ننال كلاب كلذ نامع طع نالف اجل انهو نانيمردرش 2 مصل رز ذاننع

 ما ءال ابواب ىزجن وركتكن يفتش كتلا دا خاصا الا ظ
 ةماكسال لحما ءا| زهر عكتكعاملابوافوكعمىذهلاو ٌميرلوم مى ضأن عمن شاوزاب تمطع تاجوا

 اليل ابر مط مانس| لم زوفكبم بل حطب صن هدا يورو ندوب ميم ئوزجربفوكع رجس داردونحّتشادزاب جملا ظ
 كيوزيزلع جال نلزجودونشيدؤحنيضعب يلع ظنلا مولان كسل قبو ناكر, ىزجدركد مالح جنا رطظنكم
 دوار ضلعنهالع ا يقلع هروح شازناكرطتنجرمو ويحد رنشلاورصلاب ىلع ضلجواجنملعم كت عع تداد
 تو امنع جنمتعمنمتضفيينرعوأابو لطعرتلسا رة دوتشد دو قفزلا دنع قشر معلب تع لاسنالك ةروشلا تول ماض تسا دوج المدام ؟وكببوضوالعي كلا تانالعاخ لو شنواتشيعإل
 ايراونن ع: دركت مالمو نورك ذا ررس ضيم هاوي الاب نعتن اكاذإ رنين واد يجب يشاد تهاركو داك رك
 ارا مانلا ع ناك ديك وبال 6كناشيو كلإل مثوانط وعمل ايل اح تدوع زلكناونغعككو نالوا رغالاو
 كئنكلاب رق ايعمدم انمضلاب فاوع طم ض وع ادعس جزا ومودمان ناف :وعركنانورعوبال نركذذ جرمل وعلا

 ادرك رئى ركل دعب هك واط ن مقفل انورمتم ثخد فاعف اب ناعرنمو ) ل و ارتّهاكو نفشاو

 3وج دنكووبار باك شتر وتسؤفلاب هع مزد مداءغبع تعم فئياجربط نارين تساؤخن طا دقرفد خرق يشكر براورم
 الدرب نرندركاهدق»تادغازارد هايس ءومو لانو جرافرعدانربرككو هأبسو نما تانك رصف

 منبج بلا ص اساكبراّقشل نمؤملابلةناثيدحل ف وديضربار ماودايصوار بدات ثوب رجوجوودرب
 ع 1 ليزا ومب غوباد ى ا ةزع اقصد ل يب ى وبار تيورركت يرد نت دفلا ترغب نرغب نبح, نصل |نرم

 ان ليش ضهذاك ةرابلاودئيزعدشار كوش ع مزا مرد هون[ يبغا أ و ععْيزجن درؤحئازشن رشروغي
 نذكر باسشمو زبي تساريبتسويورنم مزال ]غنا ن هيرب نع ت>ردز | عؤرككل اب يزل غيودش ا, نازبوا'
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 اهو انَّلظ نولظد ال اثماو دنبسوكو واكمسنوتفاكخ ميمكلاب نعل لف ن دوم تارلغن لكي نرت ننس تيرا
 نين شوا نميلظن اكمل اح ائ تب نيبلظ بجرم نم تغد فول ظل مدأ عه ندر مسرب ملا نلاخ ام ركود وهو

 نشب ى اميل الجب نالف بهذ لائوبو جبل اظارش اب درر اهكس ورد. كنيمز مبوجال اثم ذولظا ب دشبوا

 بقل انبراسإ كعراطلاب دالطابداددهول بلا نكشلاب نلف ةسمدورلكو )فيليب لاو
 اني تلظاو ىث اضل لاهبو اندلعت ن ازمه اتي زم نأمل امون ذا ايي ًمملظ رب
 ةنملظا هى ذانلاظلاّبو ِتاثوإ ل كفتنازماهعنمى اميل عَسص نك ركن ارك يفر تشرد نيمزرب عب مدرك يدب

 كوجزبم فلظزمد١هئفب تع زيزع رسل: طل ما تثيحع جد (ن أك عن دانس اذاب كلج اب يي برأي

 ناز مرازكراكراك ربل درضلاب ف وتعوركلاب تعد ةعلجب نيكل )ضف ارتد مضد ضوههؤرتخل
 لعمل الضو ل عنا نالسإ هرج جناهدنم تش ءاهجعضحما منك عيال رفلاب تعج سوزح

 ءاهلا اهلضوي اللعان دعيز اكاذالوضو قب دمج لع اس ةؤرعاول انك هنن فعال خندق يوناو نايسلعهوبسمّيكلو
 "طع مامطلاب نا اذانالؤرعوعلار كن نع جوف ب وان معال شنوركلاو مضل املا نجل اقيو ندري
 ١ كفيرابعورضللا تراجع ونزتىايناردر يروم وعاسبْس باهيالو ركاب رب اكاذا نالذ لعن رج نالن ومن ١ ك2 مانع م 0-0-2 ةالابمالو ا فجتدر نوجد قعر فل جلاب قيود كدد باش رت ضرع وج ددرحعربسزإئكن بعت
 لطعّدارلاتايواسُسو ا اذارمالوزذردعالوافوذمواف نعش زامل اكيد ةكأت مع يزجن درؤح تفروم ثداوح

 زمولاملا نسير ءاطعال ابو هاضباث هدززسكل ابرهرصدلاشاخ رع اب ضرع ضمتئل ةنئه هلع خلو انك ورع
 تل ةهو م كأن هَع ندرؤح تنعي رفنصلاك نازج»س ابرك كن اميفحب ممأج ةطضاؤرع مطق كزللان رع

 فا عحنتحانش نافرع رورعم فلعاللىاىدزعءلعباَرلا تابوانبشسمل اذانعالو افدزعالو افكع مذ امل اذ

 ”آ/ةييطا املاقي ل سوحان ٌدوجووباض ياد ن ديرب بس اره قفلاب ع ضذعا انوا دع رئي دل كا امل ابد مك
0 | 

 | هللاثب هدياممرإزع مالكا انف وكتوركلارضوهمكخانش طلاب فيلشمذ دامو وكيو ةخانشمر ع درعم
 ملثم نزع ككر ار مضمو هدهد كيددرموزح ينو افشل يملاو رلوم برضو دبك وهو اذزعاول ةحْملالع
 شارد ناعازضاب_ض عانس الاوت نيبروس نا لاف 30 تاعالا انبهرسوزح جانو ضو اجوركم جن اقع
 ةرعينع ان ماوه نصكلاب تو رعيرانضكء ا رعايرد ندددأرب جومو أريدب عمانرش هدا اوبس نرتب ماب فار عا رض

 ةالواجت افرع ماللاو فلالا خدت الو توسع موباذنهلابب جاع نام يدور رع ليخا آل عاملة
 راض لوزن الزكامالا' نال سجن اكناد زر ؤرعمو هو رصمملر حلو اكو رار غلا اء يجلذ جلا ظفل ف مساوه حب مندرو /

 عرعر ههتضما اذان عبالودو ذر كم وهو كتب الت عنلا بصنب كح نعل وهل وتيم نيريزلا ل اخو دجاول جبل اك

 اشف نوسل الغم نيونل راسو ويكتزنال نولمو نب! فواولاو ابل نلزنمثيراص: دل انال نضام ثض الالاف
 دعوف نةلثيضالاقبانبكسه منيراعتانتي عدد اعرذانف ككورل احلع جومداذا نوإ كب اهبل جاع جرجس
 اهنسانش نير عملانيرملعذعم تراعي يقل ابل اهلا سا شيراكك نب عري وعز جر طم عادؤبصملل ذراع

 لكن عكلاب بز امتع نرش نيعينجي مدرس مجاور عرشررلا نو دوهو نزضراع موقدازكراكد
 اهرنادركىوبشوحو ننذجاشس كو نوي اههاكاو ندركا سان بير غبي عيضل ابن ورجؤيإسانملع نالف رع اتب
 نوم نعم بيتو وكلف ناعءتؤعبنددداتوقدد نرركروركمار عكبمماو اهتطعامل اهل وقرنمو

 كفر جيلا نرعتساف ائالف تلال ايدو نتاج تجرعم رقت تخل عرج ن ويسري ندركر إنا نوت عا تافررمد

 ؛[رلاوفب رئماطدحاو انسي ميو رجولاو اضر املا سح ةطمإ خان نان درثنئراعم موف نفحانشيركيدكب نيران
 قيدزازازرب ود تينرعككهدومضعو ضوجوو ناثالا انهع جنس وشل مر ذومكلاب فاصرع
 ناريازاوا ربا نرحب اسّنجلا تقرعبل اي كأن مغنا ندرك نابنئربزاد نيرو كأ ف عخنجتيلص

 نازتئد



 ايمو لك ضنا يك ثاد نامه ذاضا كك سعير اذان زتكيدز نلشوؤب ضيا كك بطن مكان
 ًامحاو نلاوهو بوما نانا !ن وىلار تل ىراكياب وكن وركال م هداكدا ن درك زهر ندينسررو قزيعاد يزيج
 انهو يتلا صيتة اذا الاب نيذلاوريلا:ءاضم بند نام الفل انهن مالغنلل اوك مساباه مسا نور كو اضاو

 اولانبانت ركب «نازحزاٍ اضم دوش يس ىوزا.[ رائد وضم, فخ نوزدبال ياكم اللا اضا وجعا
 عدم كتيراّدفلاب ىاتط ءالطل لص ديف ءناّفوهو نان نونا نط ضو له كلاب نطق بانعبوا ٠١

 صم نالاعبج>اذساو نركر منج تجرط تحج هد مالا ةدانزبرزهلاثجتفلط نسف لج مازسكلار نط نركوزدادل درك ١

 درطةديسر جنزان اور با حرو رطميث جزا د وث.ناور بارك ن دز مثيجرإ نجم نيقذ هرط نم عررشا ل انهن دارك مفرط

 نيران رطل انبداكب و تودين اور طوف فدا د وش دانيثجب دكني
 ميلان[ اك عمروتس د دركاجننا كرد هزجنإ فدركو ماك رز ولاب تورط موكووزياوجوتضاخدوكرلاتضوهو ج١

 عل رورطلا ركعو تمل ضيتن ضيا تيرط حا حا نسالك نمار ةأرالعتشي العزل رطل حدو رعاو ير رعتشمالإلا
 اللاّتبو نان ما ركذى لوط! هيفرطتغا يردي الل اينو رخل برت كورسا عاوزتوخاو هاوّبال جزل انمار طارد وبا ةمجزم ١

 ةروررطم عجدرجاو "رطل اهو ردانو كيزيزك انرط ردك ايي اجيكز شن مكلاب ضار طمز فا مث ساو مف ابرط لب ١
 قءاوسيملااهلجبنعانهضب تورسد مملإ هت لاهو لالا طواطم را لانج ف دؤجئوشر دو دكسمناجمددك
 هس اتضاوهو نهيزحؤب تارط رمل ال ساو معان حى اور هكلاو ضلاب فرطمدراد ركز مثيجكلا بدلا نومي

 .ةونوكت انجرد ٍبرطىزجربت إب حالطادن ددداؤن فارع امين نصار ط تهكر ونمضلابنرط ديلا
 انوجبرنن اى شازا ار[ ايكمهبرطبب حمي دقو ددعت واخ وهو |,ينج عرار دجردانايهرشاررئشن كرا ب نادي 0

 ناو ءانم] اًهبو ميداذابخسكلاب تارطن ازمير طنيمرفدرط ضراورتضدرط تركى ارلبلا طال اتمدوسربسسو وسو
 طع برحردار مصخن دينا يكد ابو ندرك ناركرب درت: هدركاو ردا همام, ىن>و هاكزحهراوط تكل اهوانيع)ةداظم
 نط انزع فرطمرااكتءارب اس ضالنعردشلن كنركيو | مدورس بسب هو مدورس ديس با زغلاب نيرطمءنم تمعن
 مداون لك ردو و قطو كل كرر ناب ىزيركلاوؤفلابلوكملادافط رنا تعين مادداوكي تمل مان ٠
 ناس ع ان يام دمج 400 ١
 مرد نجده سزعلا و تفط ثيرحلا قدربثاوجدل هدانا هلت ناوهو ندويس؟نْيظادذ اي ندركرب ناططاب ٠

 اعل هاكيهب نلت شيري لذا زيرب كرونخن اتط »انا كانم بلو برات قو ف شوفي رجل ووانيداكذح
 هذان بل طابو ددهوا ملط نكماو كل عقترااءندجوانمطتساو تما كانمم انا ابو تحددى انك
 نايديلا» نعنط ندركد رهو تالئا جب اللطإ زفت. ناك اوزفطساو ومطالب هيه دوام لافلام
 «دكرمم ويلا نظم هوبرسو ريا وبتماوهو يسد جزشوتو رشلر فرك و تننعداوب وانك لاو قفلابو
 ناش ميبانعوطناوليرآبي همدان ل جد ككذ اظنس داو منحوت ينك ى زجر كنانوطاوط تيوظ ٠
 مناط اك اخو يه مان وسع اظ نرخ ءاكتجاب تاما ن دكان دطناغو دن زك ب اذاووب كدشاب كنج :

 دارك ب او نار ابرضلاب نانوطةوداذ دحلولا ٌمهسساتعنبال اذ نينمؤملانقفناملاميادمهشبلو لوفي جهناهورك
 أولعنؤطتاخمل )صن د ررمرقو متجر فاظيو تجر ن وطب نمل امو ناذوطلا ذم مله تكو غازي جهودبارب
 كتسهائناورن ناس ف مط رانز نا: تعمهيط نرشكيدزنو ير عنرما دوزتذاطإرضانلا م نهموطتن وك
 7 أت عمباوحيدلا جداول اخ تعيط ساريا زفلاب مط ريرس فلاي داط دبكه دوب: ىساطاتا'

 تطول ظل | ضف زعب اهون اهلا اظو ناطيسشلازهمبل مّيساذام علوم يزورسوسدو ككتاظم
 بادر ارم ||مينج غن دش ءلريادارظ جتورظ نار وظل وبر تيدر ظ كرب دونا لاو ناكل امور ودون
 ظ
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 فم لانعدم فصايزحتاونجو زبد اناقه وب بسن د ضاوبا انج مان نوفيرص ةلبّسوم مركرمسو فزخلا
 ويانتلاب مهادزلا تنصل اه ككف بر ايصتسبنلل لاو ذر اص مهو هرتكو رس مسيزعب نم 7 هلْسَّقصاه 0101

 مدان عمن ادع بانجرصبؤ ةدإنلاب تييزتوهو ترد ن م بطن مث رح فول ضحى انب زيه دذلا نيد
 ةنهاص كس هد ان ننس خور اكتددىانيشد كن رس نتتكر بى اج ضيا كك صنم نيكر تل صن ان دود وكش ابو
 اا يرركىراكرد تسد رضا وكن داد فديو ندرؤح داس بأونو قزجد ليادركنبرصت كا نوعي كلاب
 كتصريزمْب انا عف نمحص هراكلا اضم ا] ينتساوحن دنا ركرب وز صتسا ىزجب كرد تكور

 فاصلاناط يررل فقول نصل ور اغلا صوت انموافس ممناذاوملسْكف مونلاحضفصو ندا ان صيورتسر
 اير نتخامطصو تاوصورت سون امان لبالا تمص انماداغ اي نإ حش نركض صيو ن دينك سرد تنوكو
 ديرة رنجكدان ىوضممأفاز هوكريذد ف يعمم صا نعأ هارت وان نربشو دركيركب ير درتي لو دردو
 ني ءاطلصيب تحرد نان صنصراومهنيمر فٌصْفْصْق ابر نجي لشكر د زعبل بوك يمص نزيشود كبد هد
 نال يل ابضاصرتفيىعربار] بكد شاب ن الإب بناجو درب كب وجو دورنا و دنافيلصند ”زاركتلب تيرلص تنعم

 كيلا ءاضجيو كر سانا لا ينو نال سّرهو فلس ة مال انة ع ونبذ انش دش وجو دن
 دونخو عزاب ماهوككلاب غصة جلا مم ق درب الو س ادلادنعاخغيإ الضي نيل غير منبدلابك ملا ملاشما مو
 لّصتموقبال مد قويل جلا بضب هدعإلات م فِلَص بيلا و ناراب دعدرايبرافلص دل 5 تاك
 كزازالاة ضو وب بوض وتس دوجعضومو ذل عضلي و نوكمكلاب تفصو الم كلت نلي عبد ن دز نال
 ”ذ[ جيبو متوتخإذوسرنغسوك ب وص وخعبزاوضعبن دزكد جوار ىزجن دونك ينس رزبم رطواشلا
 راهو ونعم اهلك تمر اتيورتّجد فويبورسجر اظبومضر ىانعبورتضد فوططبورّصر ىوصب تْزْحا لانو
 ,داوسيؤ كلن اصل اني "ضأن ع نرش دراج ىؤس ص ةدراّيب فاس شيكأذ نقف لنمو عتب ل يقو
 ١ اذ حر اتدزا فرو كبر توصلا نيب وسلك ةدكلا نوصل نمت فنا توت انسوف
 ايطصانيركتساثاى اجب ناننباتدن ان اةنادإنواركو نانا ضيصن هو كييداصإو كنا كري نرخ وكي مهو
 و ةراجواءفياص:لبلو ناص موبركد صار با ضيصم مكن انبات تناص ميسو انسباث عضو مناطصم فيصمكك
 ناتباتبناز مورةوزغي انسباترابراوخداص وام اورسوايملاوة هاش ملال ثم اني ايل امم في صم ثمن اص موب
 /”قنبصو فيجو لام هيض اذا وبصمو فيصم وة ضرالا ضيصو ىف طمانباصاو انفصل ايو ثيمى دوب
 اةباَتبو ى ورم مانو د شاب دش يريرد ريو صاد ومن دش جملا سنالكي اا مك مع ترهز تن دائناوسكي
 اذهل اطيو ظمصل ف انكم الازم زفتسل ديو مب ل عورجرمهىا نالفرش وع شانداصال انهن ىبكداٌةَبَن ورك ودوندمازد
 انج نفيس زفت نتساتباضالاكب نان باتن ادار فيصءانشلا هوبا وسلا + فكان دائوتشموؤتصمو طبتم
 تعض ئ اعنا |امهنعب نينو بؤ عضل اي ةوتلا ف الخناونان يس تلا يلا عض و | صح نبك
 ناس موق ندش عض ناروئس د نوال خور الإ لع ىوعضمومب لا ضعضأ ار زجر كل نجودو ند اوك
 ئقلانعضٌكك ءاضي عاصم تدايزأبن دركن النجود زج لب فيعضت ذاب ن يعض اعضتسإءفمّصواَععْضِر

 اًنّيواّيح باذعلانمعسواتاملانفعضو ةوبحلان جنم كانتا ألاَذ ا ضل وهو مكج ناطضا اتسم ءاَْعُص يزج] ضركلاب
 فاي اكمسباد + نااورةيدب لالا هعضع ف يعضومل انو انيطنحن اج وأمي عضو باكل انها ضا غمد ل انيبو
 ْ ئرابسز يهب نءْصَْفارءقلحن اكدو هرز_فعاضمندر؟بوضنقاونازيو ن 5 6 ناونان ضيا 2 وقم

 هلاوريلء هتباؤصوت الو ميسم ثيوحلاو عانساللايعتجور كن نم غني اتاك طنش نمسا اتي ايع
 كو وناو رعى ان فضإع تيل لاني باسو تجاهل متينس كيو ماخطل الخ ىليالا زكى أت ضضرلعالا ميو زجنم
 لونكازا نوعّسم اير بلع اوذكاذا ل اطعاوتانضمو كلك نمدال لترلل ادانوكبناوهر لاخلا نعلن باري مهر
 ىُئكلارهقنو تسهزكر هذان نطيشودزذانإا ص ءرعامدفاذا دوم ثم نوم ضمن الئ ل ائيبو هونعشم لش رساتلا
 دعيضور فين أمد ناغيضو فينو فانني ذعوبجد قو مجوارعلو نوكي نائم كتعبض هانباجءاّتتضىوجننإك

 ناس :

ْ 
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 تى نب ندشرزجإل فون, ق قرى مسو فش بؤب ماجن يدش كنت ينس نون او نقال ءوهدن دش [ د( 2 عع 0
 "هه ورش مارركداب رس ناعْساء ب علان نعت دانس ةيرججن الف لقياس ن ربو كت نفس نديزكضجرارمشج تامشا
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 اوركلاب يعيصم جنات نفر ان ذي عج)مرلا عمتي يتلا: كنلاو نيلجرلا عيسلحبملا اكل ِ

 ماعم
 ماكس ايس! و .دنلب نر شسارب بولغم ف ورثسم مزمن عض كرزبب : دش يجريكتلاب نس ن دنا د كك ربو

 3 ندئاجئاازكب نيرتشو نريدومزعأ ري راش مملزب .دلزاب ثم نرش ركك مغ ايزدرش ل وطعل ارش نذاول اعما

 3 ض ٌرالانيانمىدبإبر يرظنم رغم نيمركتويزبلابزاو يجرب فاي عالط اجا! ةولعىامفشناد املا تنهرتشو
 امن, نال نيران اتيالو نرش نيس اين برعم ايدزاتتسا اههد ناد تراشمب بوضع و اههريخمتبدينرشم نيمذى امرت
 ذهل كمارو يريد كوكاب ندركت زحا فمر انسم زان عالو قزذاسجالد هاهم لابو نذول ذاهرلع ناكأذ إيلا بمال جلا
 د قووركت ىزيجرد ان نشا درب محا غتسا قلخلا نيزثست مل نيتشر يو قدساوجو ايرب ضارتشا تجرب نرش علطمو
 يب. 3 ةناوزاردكتنكدلب يارا وكلانوروسندئغيجؤسوروددا تس نيسركنتداعركنانجزيشلد محول اثر
 مجدد ماجببرعمج هوك مان ضد ايم قبد+ و يرش في مي تعتاد عيدزلا تعبر لايازن اه نزب كلانج دوش
 7 ينجو نو وضم ىو قزالذ كح نعسأش كلناركركت ورش شنب كي ىوس كول ااوخساءامهرس
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 2و لاس نالكم لدا
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 قل كارلا طعس ملا درج نييهداذا كلاب ميلانمظشو ةديدشتتطل ايل بالاطلتجو اليدللالتش يجب مضلاب لم
 كلل تاشبو ات انيعشالا سنا ءاموسارعشب بداربن اهشلابيهضال اهو خت افعس ناد وعش قسد ا
 فيو... اسد كل ونشمواتحا لسد 1دلنعااتحا دق نسما نذوب نوعشمودذكبنالذ تعش جيون عع © ل عوتسود نلنا داك ضيسو رايب فعش نوعنش ككو ةلئاز نويردلب عرمو هوكرنمكلاب ناطنْس مال ىوسكق عم
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 دا نعش فلخواة وبلا عيبا ططختمداممازال لوس ذل ددرجزبفعتس نكي ثلا ؤوؤاجنبف عشاي ع ناطقب

 م. 4> فكووسو فرع كلاب تشم كك طا هوشة م غارب منور كرازند كنس هي لاب فس ناذثلا تعجل د

 و3 زئلا رنا هدروج ره كرم اهب با قاب خخ حموح فماتت ون دبا انو امس كدخ داب ن اْمْس ناس ثاذ ةأدغ اش
 ١ 3 ]ثم غلاب لالا تضشيورادن وكلاب ت سس نأ كميل + :دنِيايو خماسو تلررهيلاب نسم مزال 2 3 انو اين راوشوكم نيس جنمونش نير راوشوك تنم ع .لثمن انشا اهراكرد ندركاصتتس مسا تاتملا عقلا

 بويع ويصاسد ندودد فوُس ننس مهن منا تيرم واذا لح جلع نك هزم ذعا موطن وه 2 هه

 اتت زدرامباتفيشو نرظنبوا حوطتلانم نجوي [شدلا حكبان زجر ن دمار, زخحددسار اردو ى ومس َولِم ظ
 ففزجرب فإن عال اذاشا موه ناب ديد مولا نفتيش شجر د نييدركو ندركذلددندركناشا تتيذمل نوم
 ا جا هرسعلا عم |لتسشملاةةنفيلء اصلا ظعاناكلالاف جناح نزر مساكم نمل الضد

 ءزملا] اقمس 2 : 0

 "ور اهءالد جيو لزخمو نرطمو عي زعم كل ذنيرضلا اهل ضار ايعجأ در هعلا بعل نا قشسس قو
 ربو تتاجر اجاب 0 هان كو درس انتوا قو طرت 00 1 ذابو دزاوود ؟نذ و دص إم امد فعن دنادزكوود ترص تب برواطج نجت )و وريد[ نموه 1 ظ 0 نبا لزغمكلكو ناو رطل حجوا فرطاو سجلي صل ارا + نصضعل ف تعج ا عصا نم ة دوام عملا
 نعي نصل يبى واس اذإ يح ٌمِملَو لكيم نم ترص هوككسيربورنمتشت تعل فرص ارهزروتس ممن ورك اصور
 هو ليحو لؤعالو نورس يال كلور مورج وه تفرض مد اصاهرعاوازباتيؤنن اين[ ريد لدشمأ تؤم بإب وح بار داردؤحن رايك ناس راوصنف انزوأصمرشسابهد ائرنلب؟ى رجم ميا تزصنتصت و
 مج زكلو ار صالو أد وامل اج مس يا تير لاني ان يرث ؤش نون كنابود» كنان آد آن مولد خرج ادا نكبلا برمص #تزيجرهرصل انور نكك ند نارا لش لإ شكر رسكلاب نوسءبشبورقل انما قد ؤرص بشيوذود ناؤرصزداد جرهرلا تصوم ضنكو افرض نوئيلطتشب اذ ب ل ومو رومال اب ترص ذا طوف

0 



 | ربا 9
 هفهرس رو هرس طرال انذار د نذو تبومرفوعمس تموت ببسو زان مل ا'وعس نيئيسإو نيعاهساو نيرج
 لخغ خاب ,ِّءأ 1101 0 ارك دوك سرفوكش ممعسار د روكنداد يكف ندابؤيروراهلاوزيعلاب

 | لواؤز ومو ديا توربو ىددرسو قشيز وفسر كنيريشو مساك عْعحس دخلن نين دو ةيراضيإو ٌجْمَكَس
 «ع ضال وو انلكت نيب ذاذ ديديسنج شيب ىوم بسا رياض عس| نهتض ءأتغعس مع نفسو د بززعرك اننا يدب
 نال انكنّي فس ندركىرادز سون دادتسدرذعانص تجي تضعس لاعب هابل اررتلص ند اور تحاح ناكسا

 نيم ية فوكو دراد ققلابنوعس كيت اقسا بن عا عقدت دّصم فستفاناتحكربذا واي دوز فيس سز يش
 زفوارونلاهعجو ينال قنة ضقو ءنمة جو |مضلإيقيوتلانصتفس كك افتسا ينك ععينم هدصم فس هدأت
 ليلا نقي نا هركىمتلاّتا ثرحلاؤو نتيهوكيرت ن انس اورني نعد ناك زبختو هدم  انئاكثيدخلاؤدءلع
 دامب حر اكوؤفلاب نانضسار اكنتفاكك بابو غيم ندر تبدو نيم اربا ندشكب دزنومتخاورتضباورتا با ظنا
 ةودايضيفس يلو اطععهروضضممكتن مزدلاخوانه اضم صنم ورومال ل اعم تيس ههإرا ثيرهل زجر
 نة نايداوناخن ايما قس ئعوقتدلا] افضل اون ازجو نخب درادكفاثنيسوضمو يزمكلار ار مزيد اخ

 خيتسيلبوطو است ئل اهو نما عن دبسور اخد نتي جمانشم ني ذدنضد دوهرلام جشم
 ناو حد دشن وكوذادد كيرلا فقس ةزعاس را غيتسا همد وشوي ثصوتنقي كب فيفس كو اه شاقس
 .فلرقلابتوكسا جنكاساركتضكر مابا كن فاكسا نابي :واونيب ءافلاوب,د شدو معلاب تنفس م نم تش نتا
 :نلا راب منيديبع ث رح ف ورل رثكلإت فلم م ضان يلا مار نبض ن دكراومه نيل سر د ناس بابل ازتكم اء
 اهبكوزإ عنو جمان ى لسا ةضأ عّقرتش ن كرد ناردبو تشزكرد نارزولاب لس ذاوسوارتوتسى ات فولكم
 ًنيقلارمضلس ءزفو نانا نيكسلاب لس كك آن نتفركونسبانينالشسا نوكنولس عب تالس لس نوجرنم دوبي
 ندم [رماوحود نال وش ناثلا نوكس ورككلاب قل ملل كب ضإس ندانسي نيو نداءنكشال شان تبلد نكش
 .”قالس انور بإب ييروتس نولس تغييب نيلسنل اسر كارلا هشانالةرتخنسرومرالا سيد
 ننام عدمضلابن كاس ناك كيك ئكلاب نا لس دوس هدران جه ذالسو بإن درت دن هرانضزا ثدي روكناذآد كي
 أنس تسازنز نشا تنجسد ناذ رمل ري ككلاب تفس جسمحإلس نكد جب نإ مضلاب 3[ ولس تونس نادرو
 ميس عركزش فاننم م كو مما ن مَعَوْسِرب ب ننس نس دن د يشر نيس ري ؟نسرو شنب مرير كلاب
 ثلجي وما يعن طل ثملاوراكن دكة بد نابسانا ساد دش زيي نانسا دنيز يدب بن دنب ف اثم ىوريو هزادنا
 عضم ذاوا هريسة ليا هرقتت يزل ايد انامن موفد نونل) كيم فن وعلا تعسساذايرلا نط تر يتفلامنساو
 تةفاينتسا ضمان عندش الهدار ىرجن وكوب تكس نانسلا اهيلعش لا الإ ذهنونل تفي غنم
 طيرلكلا نامل مل عتسانك صوجيوع ماوض د صتلعألعبل ف بعل اذخل ةالذ ذلبلولا ناكر مثل نما هلص او كرو درذ آم
 1 1 و رج 19897106 لا كو ع

 لفلاو عياكدلاوز اغلا ثيغلاب اهلك اوال انيك ميامضلابلامسو نانو فات اوسرأ ان ضو لاقيروسمرايبدنرشكاله
 انّيئانيولاتانتينالفل ايو ندكويزاترد يبوس ديد دل بقت م) خرركت يدا رلكنباورش أ, ددذو ماي سنو وس
 اذ اذه ناوتلا كتي تحن اال اًيبورل امتالهاذ الجزل اناس انهي ل نشكل هذ سا نويكرادراد فون ةلانالاب
 ايما عنوبس نايس تكن تعيس ءاشيام نبين تكجو :لما كلم ذا داليا تهوسل انيبو ثداوكل دوعن
 ياسو شب تنور يثاب عمشاس دات معرف جدد مياضيسنراذيس ة]ماوزطيإاءاضؤوثس ليوطىا
 ٌسكلاب نيسب تمزج ازحلا نعساو يت اب اوبرا ى لاو نيا و ن هدرشمثوم اب ياس ريت ءاب رنيم جزدايتس
 ير زوأشم ريشا ضو !نربل هنيللاكوهو دش ب يبج تجموانخاشنبددذياد جن ايوا لحاس
 اي دو و ريع و
 ادزبودنإ ىاجيىدنل للاب تهرشم عفو درت لررصلاب فلم تأ ح عع مارب نر زبزيخوس
 الكرتشل»كرزب فيَ نمش اهتم دم كوزب هرم تر ل نم دنلم هوك لج هن معن رشوة دن و كذزبو



 اذار او و يسال ديزو موملضكو عزورقنارربلا جل ثتفررل ١

 دعه زيسار ريشه ن دركك نن دو اهر | جولا ]هش مان بذاب يزن اهانيع فوزي ءاوصقلإ طوهو ىجولا لعل
 يخل وو لان ئلع نيمزبت ايرانيمزت اددروئسن دي جسيم جاي اضلعر تكا نيمزركلاب نمير ءنمدغم
 3 دو كروكنس ل ونتنرر نمش ووس نورك وجو ءازل | سعؤرقي د هد نبيذ نرش ان صلعو

 ليسن انام حاونورفحاز لباد نيحاز ميسأىهيفعب عع شن ليامز شيفر ناكل بسور دان ان دش أهداها زمان
 دخان انجو ابار ركز شسكلاب ناززم نش هلنامززش ضجزحن دش نازشن انجن وارتسو كرئامز ا زش نتن رناثك
 كوتا نيضحنلار ان ناتك) بست 0 ,وحز ىلإ لص نتفر لكتب ىخيزتن ارام ند ييخو امم |جت انجل اضحازم
 ,ةقراريزو نيتفحنلادانانتكمد اتلاف اسر نك انلام بدلا م ةامالرّصو جيكرددم نزجو دن كون نوزاارالاو عشنا
 ع تيلاحن نل حز تالا نيولوتب منيوريلانل اله! نل هد لتغلمىورب ناك وك كب يشن الم ذا نإ خلواجمّلاب
 تراخز,تسارا زجر هدش اي رارباومتساداريعهددز هضلام تجرح من مزال ف لحن ند يطل و قاخوبس فلز
 لاغير امر بان ايزمضودزا لان ككنادزانتفر باتش كوز بائاهور هادءاملا كات ىدى اثار! انّنلا
 اف تثيدو مدرع امجقلاب فادذ منا عع تحل جن دش هزاث كردملاب ىرن ايتْنحهللنا اهنثدنادءاتلا دز

 قف هه نتشكو اجرب نهعيؤ لشناوح كني دار ثاازاركس اور وداج مناد قفلابزدارز تاعامجو |تانارذ
 ةاف»رز لرب نكي, ضنعزو اهيانيو تو ءانوكن سكي فنعز بار هطاب تا نذاعز تومو ف اعز مسلك اعز
 امر رمز سو غرم هزبدىاهررركلاب ف تو تنعراب د مقيعزمداذاذإ يدمة قلع لابو جمعي فز
 كى اذدنان اف [:زصأن عمن داني ىوثبذ اسرع نافذ ىنراسزب غرزتشوجي ف مزلا نيب لق ناؤبف
 ةنادراتنب نانذان وكر لااولبق ف لوم مكان ععنتفر باشدو باس فهر ل نري ىدددا:سوعيي عر كرم

 #ةتخرهزادإيزادارؤزفن ضان كل ةز كلو دب شل ايرمل بوبهوهو تارت جيلا ورلار قزدق موش اطلل لابو
 هلت ىدينا دركي هزن نالذا كي ضلزمر هج كدز:ىاههدنملاز» جضلذ باي ض وحالي يل كرفت هر نفذ
 ثوار ا هرايو انالوزا انرنع كي قتىا ارحل مهارشو لذ انكنع كرت زاب ميو مصو كازو كي دريل 7

 نايجكبس ههه يؤ اجمانئلدزم ندرك شنت ال دزانملزت ن دبْرِدي ف لَز لبلل/صاًملذو كلون جت اطل لذ
 لكتاو ب ذك ابتشبادل اثيدح 1تغهزال اندرو غدد دن انمزا ندثي د تنجيد ندي اباشو فاش نافدزا
 ”هزشد ريمازح تويز كلهاد به عوار تم دذاو نالفضهزاد قّرموم رب بهذ كوبل هزار أ وك فس
 ملعوازل اهيوج لص مددنرشاورانر ندرك ناب تهوب هد أم كي دزنرتوبكر دشكن يمزرد هدو كأن مخور

 لا عبس” ناك عحنحانئاهيد دش زيد تس مدددقتبٍ نواس نول[ ل صفرو عتم ثيبزت ماردلا
 | قمع ندزعيرسو تنيجزا ناشد رب هزاب نيب ىلبو تعكس ن دكر انو نشهز هدريفاهبا لك
 وعم أش يدرنربارنيمزر؟تئبرو نارابو دشسار تش درب هزام تشيب قرف طيعحد شا تيوب هزان كيم طي وكم
 لوا منزوع سرئماوب انس وصدلا.غيعتد جر انمَح تعمل ابو دراوريزع هذام تيدركب | فص انو

 اقع زيزعتوم | يتم عمن رص مداخل عكبستضلاب نفعت عوجرمةفنعتمبل انبي كسر كرا فزالك كت ضفم
 ضو قالا ساتان يلم تضل اا رس سايح

 ”لاتذادسا خابر اهساو ميمر ايمكلانجر تضيماد يرانا, انش ورب ذدس ٌمياونيخللاب ىو ندأربو صدأ ْس
 اعباوا اهدا لاّقبو 1 دوج 5 اابالادرمل اع ,و مصن لس نس ورو نز قيسه وزد رعسمو نرش

 كرجن طابو ل قع رخو داو الأ جيد ندرك فز ذحب ع اب ف ْن هوك يدرس جارتلازم

 و .اؤنلا طخيئا داوقلا ترسل صر لابو ناج مان نارك ترمجوعبرحر قدك حو (ف اك معن هركاطو تلفن
 هعتعن نيم درك ج خضار كربو هدادنا فيني) ست اال موه ايو ةداض هل جا سك از رس لنا ثررحل ا فورذاغ
 ةروهلاب نمور سم عنساوهلتلإ ف يرونبذ نوجدز اسامه بوجواهزي دنا ؟ىمديبسمفل بؤس عجرم مانو
 اول 6 كنيذارسإ تغلى موا مداومو ىبعم) فأرسل رفعي نه نين روس نعد 2 ن مآ ث عع سن دد حتنجمد

 متيوأ *
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 ما

 قعتانوو دم كم نانرحألا ماهل ابواول تان نمزيعلل ثمل نم ةطفم نابلو وحسد لولب موا فورم كنم
 اهمانيل احا لمئونا ءابلاور اولا طعيضل ]شل نيواولا حا تى صلاتد ناار دان انهو نروصعب وو ٌلولسو ١
 وش لا ٌبْونِ امو لج: ريزشم جن ابد طوبخعو طخ ون ونعامطنلاو مالاب ءآلا ثاني نعز اكام ء اجا ننهلاف
 كسار عبانافد عمتلارراجيتراذم مدا تعش منجنا شا نر نافذ ترج لاز) لصف لنا علا
 : :نلعتّسئااًعيلاتلاولانل ابلبالاثنععر ا هدانوا ةاملالعفرذل امر دصرب نونا ند يروي

 فيلو نوعدموهدلجرلا تعد ل اهي هز مضلاب فاعز مشع ضلان لتس! ذال انغلاةنبترلانقعر داو
 3 كبس قزدذ فيننح 21 ف غن دش كبسو كبس ضيع جف !ناوذو ناغذ ثوم لا ثصسو ا هبا

 دور مفب ثلْؤ ىدممان : ايردافد كدنا با ياو كك كل اب نافذ تيكا رس هنوني كد دوز
 نوم عبذآد دار ء!لالك هرششك م ز نافبذ ىوزا ثخ:[نلذ فلذا م تآك معرس سا

 ةيبنجدجر هدر ضجر اه انداماث فذدو فدو [ تأ كعع كتارا مانو امّينب عع دس نابربهد ثار
 انزهلافيجارادحاو فلان ايكيا وراكبندشر د تاجرا د د ناد ندينج تحن انكر ةزمآن خنبمز ةجو
 تعيرأر د كي ترين خر قلما جزل كد رائسراتائإتفحر ءاناناصل دو تا تفحم 7

 مجرهو هودي راو يسمكلاب فهر كندا وب يا فحر رمز عم ف اخرا 5 ٌعغرنمِدد سم كزولاب
 ”هددن اندر ييرد نماثن بن ادرإعشيرو لنراىور نحن يب كث لع نوح عبود شاب مالم حرب رد -

 ثنا اطملكرد وامه وكزج حن دداب كب ؟ىدوبن انج تلمح دوا كلم فدو: تدهركل ازهار

 داي تثكراناث فم لزم كام نوجد ىدوهفدرن اراك رد كلم مددرنبا هد ثرِصاْساْو ندروحو تسانح
 راوسربد فأي :را نيس صبا ىدرروتسز اندر يت ىاهركلاب تادر ىدوندابيصض كيرامجتس مذ اوس

 تناغاذا قرئملانمهونس ىزل م ااضياو تاون كيمز ةرائساضاوجئادرلم هي دررنم ثعن فري مذوب

 هيف سل وو نمورنم لظعازحا مف دنت مامهبلتن ناكل انهو معتاورعتت كرم هنا وما ضددل اثم هرغلا وميض
 زكي يرد تادرانارإبو ناكرشك ا دجمل ا طع رضل ايؤادر دان دمار عدس ناركن رؤى انهحاش فداور ذدارلا
 ناويردئادرتساانبدر ل يواض دازنالز باد نمل ائبدو مهر ىوبسو هد ايرزةشنرا 1! ؤ داء هرائسندمأرت

 ١ ضمان رنارنايرإ ك كن نر مع مضا عقىانربدنابرافر اع ر3ْسٍولْ دار تك تعدل . ١ <تير
 | طر ن هر هزبز نوح ز نوسرزطعلا ن كلا عشان مثيلا شلا ذو م ع ضمان عقل كن اثنا نديكم ثعشر 3-3
 | توا ةراررافشا رالزحا اسر ان تصح منعنا اذنه حمل انب جنط صر هداني مهرس كنس يردلاب ٠ فمج_
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 اند نداهن هربكنس جنمسر كيافصرريعبناكد رز كاهيرسكلاب ناطر ءابانومعز انم تصل تصروم
 نرانئي اندر ركركباب نصار: قيل آو ا كب نسُرب ام ازمل اهو ن ديجي ى إبر ى ابد ضان غن درتي فو
 يضرك ضن عضوممثلاا,رذاصنزبصر كهئانيصر باوحد صر يع عدت نو وسر فصرد مود
 نيثفيضدا كان عراك نس ندرك ادو اهلعانرفسرل مْ لم اذ حكي ةفضر دنرأ وجدد ووبارربسك
 نيب نوح لاب ىاعم تخين الضغبىاززركسم كب زد ومعدل ندركنإبربكنسربن ومي ءأوش هدركب اث كنس
 ”ندشزببو قنشزئر د نعر ناكييوجو ارتب ضعاود حايرفيعض فهل مفلاب عر ءضدام ضبع نق يفرو
 لابو ارروتسمم ةريوكس ندركدولان وح صياد كك تامرتسا هوك يبو نيب يزتنو من تغن فعاد ضو اري ع

 كرب ايونزارنا هأج كتر درك يجؤبلاةةوعاراد كم ندركريد ندي |بانْش تاخيرإ عامل شي ضعإ منعزل لعتلمذ
 لاثم ذعر بلا رذوعار تن دو ةعلط تلج عطب زعجرجن بح منا ثيرحلا هرشابى ورب طيس كو نهي هاج

 ان عن دكيززيمزازمرو خضوفدزداخادادرب قو جناضعد نتعررتعاا هدركن ان تقيعيز رض تشلةبوبعا فهي
 1 ف وهن ديشحرد فيدد تر بزذو تارالث تادايو دصتقبل انظرداانمحرم]ثلاؤ ووكر ]ندرك ص. تيك"
 اكوا هدزواهناركو هاكزجو اينما هدزج مى اهماجنوذر ناتجز,ت>رو درو كترسأج فيو بؤ نك ا

 رن غرو شو يوك ير لظ نيطا خازم ؟عره تاو ددباد ب ذاثرصاونكيضوب مددت انبجلإب باو دق ير دشاب )1ث نأ

 زل
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 37 اضاع فاح نومتت نبأ نمعل تضل خيرب ان افيوددقرو اكتج اع كره اكمل نحال ايو ثان انهضندد 0
 اح :زاكرش نلت لحب انارتش هالإ كب فل ربدو هويموقلا فلخ يور نائبا ؟دمل عد ببود هزل نروح
 + ”نفالخي) حل شاني ديان نينج !!؟:ذان: لذ نيماق فلذعد ماع فلن لاب خئالاوركزلا ف ىوتس شار تشن كود
 قيما افيو نالخر اب هرمفلانج] حام مصقو |” مددعب نمفيل از | كب هيا هلذيو ارورعدهدتكن الزج. ايس
 هله زال ن اكاذ امتي هانملانخو تيل ه]ةفل ان الفد يرعتلاو ثاثلل تو صوريط وهم سانل:املوهفلاجتو
 كلاب ملح دسشكرب بازل كل رك نلا عمى فلااوملا عماؤنوكيناباوضد مبلوهو جنملاوخ ءاكرحو مهجن وتس يا
 نورس فيلغد :لغيودنانفيلخهوكود نايم هاهنهملخ تنترال غسل لا عمن اذال اتضطاول عل ان الخماللابب شنو

 ماىوس الع لع مجال ءاملاب ليعف نال ءايظد ير ثمر الصف هانا طاطس الع هوسج جرا لخ ضثالاخ تيؤيدقو
 ةقلخان وزو ملون نموا وكن درك ضلخ وى اعد راكد ندوبوكو اهركلاب دالضكرم لعآلا عقبال اجا رم دوعج
 0 ابو ماهل وريشن دنيادك ويد هزم ناهد تفرك وب ولخات ضأن ع نما وكرسبسو زالذ عمو فذ
 اضيانهؤلخرشابهزنات ىكويهنانياز !ةليمو بيعوانولغجل نيد نائئاهين دددأونو ن دركدثرب ءاجكسكو
 اوكري كك هتانلخاو ار نهكس جن دركوكشو ن اه دىوبن ل شرتغتم وال خا دادنيالازموهو ران اكدن ا مريس
 ىافإليج كيلعمتانضلا سلق امهبطو ا خادادِلاورل كله نان كنك هك املثمتلبلعةرىادش ار تفد ىو املامبك
 رمل درواربو دشكرب ان ندري يتم تسدوار دعو نتف ايئالخو ندرك الخار نعود كرلعةءرّصص مفلح هنلاز 34

 ابناكيلو تلعااذا هوزلاتضلخا هيو ندشسكوب باو لوجردتمزاكء يضم لب يل نعربتح لوح لعل نشملخاو
 التر وروجو اجبابوكز هركف يلح ندبشكرب بان الئقساز حار اكملت منم بهذ ناكاذا,فنلنالف ضلخاورطم
 ويل افيد شاول شومان الثخان انسي نلض ل يب تحر وركلاب الح درك الخلا تالخ ربو غلخجت لج
 كباومَمانب ضلخل اهب مال ار دلص نديشود ماماررذان ناني بيل امجن اهتعباغاذا اهتيانئانالف ةاما1! نيل اخي
 ءافلاروكسو هان كرجل: لحليب ورحان دإ < نّلن ولدد لعل اديك ندنا عريس هل اروكو ظنام
 جن اخراهمزاش ند يبجي سورنم تخوض فان كأن عجزش سر ةسكلاب ف | خت الخلاوا كئاذ ونعم
 هوجو دربدكف نوب اق نا انع كيف برا و دديبسرطسن اك يخنظنابةعاتن اقر تبارل يربك لشكر
 و ا رسوانانجاجرو تح نمرالاو ظفلل ا طعضّبخر لسالإ ل عنوحم هوو ئناخوبو ناك معن دبسرب .نافيح

 قلب يد ارمَواخلانلب ن دياز دو ماهل انتل افلاداول ابشن انراضلع ثوّصلابب د شو !نءانمرجرل اكن اك
 دئكمماناربزجف احن درككو نديسرت فوفو ؤيرط نع جد لاظب ندبات نيوتيلا نمافؤحتشا ناكوا
 ”ةنهيم اذ اؤصر دونا هيمكم ئاج مانو نسم تسوبو وكذا زب هزدو هاد باذاز نلبو اج صيجرشج] كود
 قييس منكي راب طر شاب خا عل يضف نالغرك ا فيج معي دش ان خم دانسي تسوي كان افجي انندش
 نانرد امناخال اونو وردامناردا, نايحا ةوحانوملتكو انا خاساثلال انبو نخاري سان دش ءابسو 54 :

 لكس راهروسردرؤاضلاب قدر ىولهو ورع امدواهي قد لأ لصف كيناغنختلنربكنرؤطم اغني ظ
 قالا نينه دورك ذاد كت عش نتف مز فيد وزش ىول رب هدافادوناهوكن نقدم ماس عيال بو
 كيري تاون يلع تزهجل اذان دوف ادملجرلا ضفاد ضنا ذا: رط ةنضرالان مؤدب ىذلل توهد باع انهي نضرالا
 فرو نيهرمتسهثيرل ى مان ساوّتتتس ا ىامبمانةدلساول يت دزكم ان ىانلل ثدنسا امل ائببو يشن
 تبدزن ماكو د وئيرود شاب هدانفاككلاجزاو لف اذ كيدز كذب فلاد بورد كت ندمان يحبو ما ئ -

 < دلال امس فلووباملارمئلص ندُس كيوزنو نتر نلدت ةكدو عكار ثم جل لش ايرشش ا درب ركن اكو | ب ببب هدنهج
 ١+ 0 تاك منالمى رايب  يزهلا» تفد غذا د دردرهد تاغبار قرع كايد ثساى رواج يقلد ماللازف
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 يركن ؤنةزعر كلقنان تمد نشد او اهو نر ةأماد فن ] راغب عاوز شنلاو ةنالاوركرل رض ى وتمر ابو
 ”5, تفي دموهو لعنم مزال نثركراي ولم هاندا ن دش يرعب بانضا نرش كيدزنو ثمجو تشو كثف ازفند ةماثلف
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 كموامان اصف ان توونم فول مومو مضت معاد كم ند ردن دوسو بايايوداد ندر فود سكلاو
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 هرابيوبانق ملوح ل ع تفل امس كرزل اب زح معان ععنننر

 قلخ هير نونو زد ناني ابقلطن اق اكانب تنخنال اربع تجؤدانب تنحل علوم يال يل متسإ رالا
 الف تانوصيِمنل ارى اضنحلارىضردالن لاقي ىئفتخ مالكلادوجااذبورملا سمح عرملا هك تاغ لاترفوسكرقلا
 هايحزان مارب بائاكلانغضضشلاولّدلا ءالكاد ضلك اققلاد ل اباغض اسود قخلاءاسواعث !جءا فضلا
 لاف ارعنلا وعر عل مس بلطل ا عبعن سايب ا نال اب جريصطب سلخ دوئن عطنعو عبار كءابجزيرض عال عساخ
 توالي اؤلاو نيبال تضل رسب عل وعامر راد ف مبادل
 ومو رف طلق رلوهالشوالا لف مارب ًءام تطأ لير, ت لشوا ماسح ل عم | مب لم ججنأ عما زل جاب اذ وص

 مءاءاصض مت بلز ملا ناوزملان مربعا يما نازي دوعن امن عل وهوزير اكتباهد نعي ةانطلاؤومو يقتلان م
 ذايإ نتنإر دو نديبنجم ضّسضح ن متو اهمزضدالافيساخإ تب روعز امن ئستلا ماض لنا دوعؤاعم
 معاج ؤْساح ور بشيزيشو «لنبانُش هرم توثخ ئربض رحم كأن َععَسفوكك نبو ل: ددىدرب؟كربزان دما

 ؟ءانؤغلابن اشحن احلال اقي شاقح اوهو هرب ش ليد شملاو مضلاب اخر شأر مل هى در ببركلا نخيل
 00 ( عأن عع دخود]منو هدر هرابلخ رصحبزمأى ٌمعنبمزرد نر فوثنح

 منيثنور هاثود ل خن ناصح لعن تحي صحا يضر وعربازعُسإ تجبر ضحب نازلي ى ا. تحلق د نم اي لعاب انولكو
 لوح مضمبر نتيكأتملاعانجالر كلاب ءاخلا از حر ماضل نو ءانلا هد اال ايلا ة دونما, يلعن افستخب كلون حلا وذ
 نعل رعناوجددبد جفاضح فضح انزل يبو كرار مفسخىزر دز غرض وكلاب صحم ينشد اتاك اميبلع
 000 واول دل ديرو داك ةدح ولو بأ

 نولكتنناكولو رلوعغ منجم انيال هان ااهلحرت مازنيلف تدر كلل حلا انهن ادعي زم تنصح انو كنر نه اكسل فيصخ
 هاير كلاب ناصح عما كساماير بش مبا ضحلا» سيخ وبو اطئمجاننول كوز لع افزعما نيم صخاول الل دب رجلا
 ماظل سنان هام ءهزيب رعب دياز ءاكي ل جت زنا دس كان عباورنم كن قلاب قيس أن عرس نركما
 تضخح اخو هاب حتت ل تسب حا صنم ل طك ولما ٍضُمبَن الذ خذ اصح اجزم ءرجاوه] شل و و مسا مان
 !روهيصف رج نل ىلواالاوركعلاب و [ تآك معن دوبد تعطنح زا ضحي زمالا لف دنمو مكن عغن داوزتب
 نلتخ ايري دخلا ئطخلا نظر مالا :ىلائذو ندوبر ضلتيذاطتحا انجب لكلاب ذو هرالصبا فطن متر لود
 دوك درب هام مروح كىضاو كوسا ذديرشتلاومضلاب ىاطخو مندا ءانالئضؤ ماللاباب وسفن اي لعزعد اف
 لشاوحنيزورادوا ؟نيورلظنطاخوبدزن ابئاطخاهتيطاطخ عابسلا باخر ضبط اطخدشايزيترسوزكرجره
 داكورازا ماعط, غيل ؤاوطن ال ذاطنحا ازد اشربه دركاطخجذ ظخا كو ار منج عنخ د ضطاخؤرب ءاركنعط ان
 مهجملاءاظلاب زجر ظخ ىدرع تلو زشر اهدنا عن ان اف اضطحور باشر شنط جرش ابار برعاك
 فيفحكلاب ننج جت امحازثيسو خناقة مزومهضلاب فحضر ذخ نخل رن داكن خذ ماكو شفر بالشنإ
 قاف لى ددزبو نش كونا نوضح كآن عجب رسكلابفخإل لو طعأ جت ع يامص ان عش نالخ جر ائير كس
 ودم نرش احن بسئاظحإو جر ماثو كبسونلاب ا تحن تشادراوخو ن ورم كبس ناذنخسا نول نفع
 دشوابسربثئورد ؟دباجن انقحنن رشو كبس نادوتسابو نتنخ لالا اهزوججال دوك معابد يازجي أ ثيرحلاة
 ككسوا امل عطَسو افلا تكسب اب اطخو ءانتنخحيو ذانالاب وس نلَحوآل وهل انبي :زؤذارج نة د رجس فلخ
 ريب اواَملَخ مطب زلنا او تساوضر ات اذركونش فحق موو خم ٍةلعا ناكذ ءاطخ اب لكن ملكنا نع
 لافت يب نوكتلابد رمح ليزولابوهو دن زد دنت بروتسىاجو فولخم بو ولهب ىانياوضسانيزيمانوكن دك
 للنيل جنم تسا امكو ديار هس كلو لرعاية دص نشد نيكشل ب هيبارم+ومنلخوه
 بكل اك تسلا وهو نان درك الخنعبارهدعو ند غور دو عيد تلح يرن وتلختأةساف لك نارك
 بئيزور لشسوزما يب فلج نمو له بت هل فلن ب لابو مدمدروتس نان ير ككلاب ف لجو خامل
 فض طش مالح نالفونمل اني نوم) تما مفلح مولا قيال ايو اهيل اهلل َجحّولا وسو موون

 دوكذ



 1 ا كك و
 نرد كيولاب ثشحتوارعو ظنجو اذ اح ورفيصتإلع هردصؤ طوف ازاو كاي ثوبك ىزجن إن قطب كح
 فما نخا# هزبريس تايول انتحل نددواناب تشجامح/ملابلا عرتضل اًاضياو نك زئؤتساو امحارخاا3 3

 جم دز>تسر + فيصح؟ن أك ْعه تسوين د كتخركابو كذاك ل داب تصخ ءايكورب تتمكن اج
 انو نين بف قش زك ب ائند وار نسر نتف اثراوتساو ارد اكن (راونس | :واصحا [مئمْذب مع نمر صم ناصخراوئسا
  فصخم جذلاذي جدندنكتو لعب ةلموكربر اكدو رن شم نو ن لشسراونس أن اضع نم عن فاض
 ةياتحأر اكتبرخو تروم اور كملت ىوتسي جناقح غرمزتش دوج اح لير جم غيون اشر كابن ددؤب
 هيا نتحإو انهعص ةرملا تتح نمل اذه مكن معى ومن اارىدر نر ندركمداسو نهرب نان حمحدشسرباهيإ انزدأيب
 غ2 0 0 9
 ابل ركهداس ك نو تاوالو تاحنالفل امل اهب ثيدحا ذه ]ذو انطاخي اناكَّطعيوا انمرْحَنثىادَسْنْفبلَ
 0 انببد لك دعى لب رول اب تنمح# كأن عغاررس ندركى ويدورنهربدى ومزا ش
 نانوروازاداو ذقمارسس نيش ازكن عود ىبنامحا مدان عرس ندنامزعدد ب وضح جوامعاوناكاذان ونوم
 ةيقحار دولا دركو ووركلاب نا فحن ديرب ددخنرملا» ندركذاو او نب ,ددردووزان لما زاوانيمحن قد اد يب بسا

 .ياسدر ؤحئ انشا ماطر ادشاب كب درد ديان هرؤحن انتحا ندروادديزج د.ك ين زج هرنا.كو دن اذاح
 منافيفحا واتح ن امك دون كي رركلاب ففحح تاير بكرا جدوشرت ةريكر ار صح باشمنازشسأب ماجر د
 زا مز اوهورخسمل خر ظو قدا هظيرمأنا تيرم جوعاد لالخ انتقوتحا اقيم هاند هدة: د نؤرك
 ةفزكوساوركو مالا نوكب لح ناثكالابمموفدنت ذاداعااركداد ]وم داغد ابد ناثلحار مون هدو
 فلك ءاورنك اوس“ و'ل حار وسعملاو لومعملاودولجل ثم لوعفم ع ءرداصملا نم جام دحاوم »د كك ولحن 2012

 ةلاوزهق نينلاحلا ثرولْؤ درهاعت ىافل اع ابن د ؟رهعؤل ار معترتكوس نوكتلاب ناح كك راسا
 “2 تيلجصانل'لعاوفل اع هكرال ن اطغددسامل ابد ضيق نم ومره تالمالا مالسا ةنياعلالرال مهنئا دعب

 رةفلجشيعدملاو فن اب :املح يصفون يذزج نال انييلحر ساو هرازف ضيا وطور ساوننن العز يع موركوس
 نيله ات اقيم فيل اود ملل جذل وممالال اةو بعضو ءانبطتهورذرطم ءةرللم بز وبال ةىوذا نبك ماللارقغ
 لابو دتاويرهتارو ا فو هرممانومض تعن ننحا دريس يركب قوس إى امر سكنانجى اب فكك يلاب نيج
 لافونِضملا|علعاذالجرلا نخل اعين در كى المت نبد تسارون السن يح انفتح جر انالف تيرم
 قوكلا تباثنبن انة بك حوباب عزا وجد يبرقيخ ل مانو عسا ما ءاهحرتتو مانصالا لزتعإل انهو نتتخا
 ئفدأو !ناركودىداول انفاس ناركذ احدشوين اكدوكوز اهنانزكا تسويزاداذا تجوح ظعال ءايالاوه 1
 قرح ولا رصف توغل نيفلعي لص مكان عع ندكؤسد روج ضيحح ند قزجشاركذا تقوع
 11 «تدجر اندر عون

 نيران ايمزاوارئوزاو دس دركصادواو دسشكينرو ناويدرار دكر اب مجكن اكدوكرجياب هضلاب يضر رح
 "هع نريد هوم تهز كب زار هاكر وشر | عوج كلاب نإ نخاع طم ى ا براذخ, سار وبلا تكزيل ايدو
 2 اًصلار فحمل ائهبو هومز دوس يح ذي ارضلاب ريحا مجتجاعل اين وتخاوراثلا تحرحل اب ضأن
 تفازيو اجو ةركب او هرب فلاب ىوزحن اد هوييررككلاب تزخر نلا :نزع كك رع ثيدعؤو لغم فز هاند
 اندم ل افيد نينار اب ميا يجو د كرحو قاث د وكسب ةزح »ارنب يزحر ساب دركدابىدذا هز حك اهلخ
 دوك ن وازومائرتب هرب فاز | هش نمورهاشم اك هارت ءاعمزفرازه هدير هامرثد ناداب هوز ا: ضدالا تدزحو
 ةعوروبازتا نإبريزا تعكس زبه كه هر ىرب رن مانمضلابزذازح موه ندمارد هايتي تذمذاشبدنمل انف
 /ان لاذ !يربلعة باو سيل عش زل ا ورهازحس وخالف ىوستنك لشن ا دابا ركن عيرهو دتتشاا دوف
 تح شو اهيباكحت انزل بلا ثيدجرمتعوضوملا تاذإزحلا م دبز نال مؤرعمتدال مالل كفل الإ لحال بوح
 اناوناتسف نوح نما الضد مانو رام تييدكلاب نزح م نأكل الكزالتعننكرإم كيرلا

 وو أم تدرخ نحال ن فري ك1 نمغن ادع ايقمخارنا زب
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 أ

 ما ا
 ١ كثخنلع فيهو اج مانربطلا ناذج تيسواهزبر مضل ابرد اهجرموركي ل يمود نامجدن زاسولدو دنربب و
 و بونل| قري وكدوش كتخوكن هو بؤل انجل اني دش اب ل انم ونه يلج ن شكت زج كأن عع ٌرْثكْت خزووفجت انج مزيدنإ نيمز قع فل عزا ك شخ ماو كح يزعب فيعدر فيعجز مس اش امهزبال لاب
 ا "تاز نتخارنا بس | شمربو ندرك ك شخ ضخ شب نمرتدتتباول 8 امايجوطسول ١ نعل ام اولربان فتح اهلصا

 | نلاج نات ع ندكريو نديربو نآزجه كن دي دندن ملح ةئاز ان شكك شخجووباد بساووجذياورغ بس | وحب
 توبوا مل اسورشن اذ الخوهو درذكت ندددن |يركبافل اجيتنعل د شار ةفرس شوكو تسوي كك كرس
 لكل اله نيلط نركربنبذلانالتجاناكديسر توبنونملنجوهد ناثوممإساواةيليعةفيلجمئباال هد دوتس
 دْيئملتاهل ايو دان ةشبزكى وربل اكسر كرا و ةلناءىوذا يزجركتاو لش ار تهدئ دئانهر انكزاركم انلهيوكلام
 هلكاد ناجحا لح اءال هدو رونخز دش طن ايم جرهو هد و ين افككش خول صو حج ركلاب لج
 نمد اخ علوم من آدوخ ندرك يمك غلاب نينمججنطبالو امال ةرادالر خول لاف د ةلشل اضالجا نم
 نينلابؤا هإرتخاو يلع مابا انا مالإل اتبباكتنجلاب دال نجا لانييد يزيجب ن ددد يمت انجا انج صوم
 ظ كيدزيمر تجوجحو جمان نا ضو هضلاب غنج تنيذوكف نجا ُمالنف ايويع كل وهل اند مثال نال تنال اند
 ٠ .ةفجاو بابل تضجال اني ندرك يدبردو كد اجا ابل ابر ذلص نور ناب هنعطن دينار زكر دو قزجصندددو كسر

: 
كن درت اب.كرنعط دف أج زو كش نادوجاذ انكلازع أهيمتفجوةنعطل

 ف اوتيساو [نّيسانالك عسريكراب ف دو در ن
١ 
 تينالد ءكاداك يجن وجات نرخ كاوكن وردو خذ كرذلاب وجل فوجوم مذ اعودمضا اب ناوجز لس خذ
 نورداب تون اّيجل دراد كسر كسب كووتس نوع ند او اكئيطو نايم نه وعل ذاك كج ةرجج عسا وا
 راجل لاهل جر انهار ج ةرجسو ءانمض داع زمر او دارمساوهر ايحنموجزملخأ طوهو نددرنا لف وجْمشن لش يزيح

 بعل اتيرضع هذ امطاخيو ميز صوتتضرحاف تويم ظهسان عر ان تافاذزيإ ملا نعود ملك فو ىلع فكرتكم هونب تام
 ايجافيجتن كى ومراد عرسك ام مهيجر احن وجزم برزخ وربعلا ويد اناتوجكدادود ا(حنصكااول اًمئلثملاب
 تاماذا.نناضتحنالذ تام اعبي خضوتحدلم نفتح احلام رك نرشيرادرمددأ»رمزتفركو وبيج
 ىورد كريس لوز ام نجح سوا نب ميس هرسدانب نضر دارو هن انت ضر نم وجب الث ب الدق ع نم
 ادووج جحا ندرك ضادمورضراممفجا ربحا ص ند امن جاع جنم دوب لاو تسويزاو لشاب و بوج
 قربا نوربرمسزا هدابواديقزجزنخادنا اصعد قضركد وس هدد عومزاو فزجزدحاذا تهذجوراكزانهشادزاب
 :ةالجلعر اعل ابو دوُثخادنا نازجو تسويزا» ىزجرضلابفاذح[ت كأن عمر لكذ افرح نخازناو روش خرب
 نادنبسوكن زيلاب فرحن دركوكيبو ندرك داما ينزخم ديا مان نسف اذجدنم كان ماهللا كد ماعلا نمئسيل
 ,نانراه ورحب | كيد ىزيجره قرتبو مارك جرح حابب ا نياك يرحلاو مك قرح اج نادبسوكوا هزير هايس
 محا عادصلان ود ءارسلا جو ادحاورجو وطعم فجل يد طا دعي ن عرسانملا نمو مله علال ان داوتتسا نايم تدان
 شكلا ملاب اجاذ ان زحدل ارواح لاب نالف ماج انيدو رنم تن نرخن الن سكل ان نرش دايز دوكيبو اددوتسن درك هل
 قتل يمن اشاعمو دزشاذا نال بكف روجل ايدو كداب الحوهو مورعو تنجو رم ءارلا غب نر الجر
 ةرجواتوملار عامي تراك بوتزلانساتصبل العد نيبجلا نع زمن مؤم ا تومدوعّسمن بانع ثرى ومنع
 ظختوو نيبرعلصمل انيبزكن انزونت يزيجٍديرشتلاورككلاب تبرئ نمو نإر بيس: مضل اب نرحب وتد دنع م يلع
 مد دنا رندركبك 43 ابدهحنمايوزمراك ف غيرح نال ورومْسب نزع شرب ضيا لثمكل ايزجرح

 لد دؤحرضومز نحن زنباد رك برع دوش مولع منار ونعان نريد تجار ؟ليعمكلاب زم فقل الشم كأن
 خخ ف اعاو دعب ت صم نغ) ايو نييمالا ان هنعملانل انييو تدثكربو نورك)يم نار حا نا خا نرخ نفاد لق
 تش نيمز رشي زح ادم ابدز اضعيبرتاوجكتكذ ا ؟ماكوريشم و مراكريثج مامي سرح سدان تجرح
 دز ا ضلاب انج زالروتس مضلاب تويتة طارحت ود تحيجتل اذا نيل لاقي نير سن اؤتخسا منعقر ح
 لس ريد هزيد ناسخم [ كآن مَع هاتبواهامزحناذا ايزحندركوزبكأي كتعصدخنردزالُس هاتىامزحزادزبر
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 فلإاولانيزمبازكل ازكلرّيرض لوتقت اكماجؤ اوزخا 100 انسب عمجئانبشلاوو[ئكازلحر يرق ضلوللو كَم

 ضي اشمنهبلا عش نال اووذهو لم نعملا تسود ودايوةسو وكلاب نعل مند عمو ايد سكب نين ركتسو دو نو كون

 مضل دارتفلال تب ايبا مكبا وكندا فلا ضال فلاومر نكي اكل جلا هدنم درارهد هدا كؤجنلا ياتو
 ادريجود ندابىرادذازيبلا: كر كوحضلاب قل, ضارحا هلع اقدلعن ا ةدوصراصةفلاومزلااوامضوملا تضل او افلا

 نتف ايرادز اس عيال هاب رماد اد اس تالين ة.لكم افلم ل لاقب ن دركو ا ازهو مهولق فلول نمو هان
 هرلطرانلانفنا (نمعوخس وبلا فنا جنفان تونا ن فنا هوكملا نوريبو ينيج هلداد يب نيز ! لهرلص ىزجرب انك

 قيباثو ندنؤيبربن فن نيد اسفي شوحنن فونازيب ن الكف انا ددعلاش اوال انفنا ةرعب نالغ او عطب نيح

 ةيخان اج كارساك يسر انروكسر إزرع فنا ةضود روتسن هربسار هرزنادوحان رازغيرمو ىوجو ضوحرد بان دبسر

 ندركونمدردواددوتسن ديناسر ليسرا:روتسرإزغرم نايا مت امه البق ىذ ناىانفناىدنمكتالاقير
 .ك عم تشاد كنت فنا ِكيولاب نا هتهادإلب ناعيا كلن لابو هلتنإيدددرز نيمز تل ةقينإٌكاارروتسؤيب
 هنم تعب قتاراهم كلدوجزا شب ؤيدب نرش دنمدردهىوذاز كتاب ذعب نالذ اننا لواضن از حاتسار امل اندم ثكأ

 رجلا وانه لعر لو ان يجو رنطب كشب زل نوطبماو هردص كي يزل دم اكن ودامرسانشلاوزاشوهو
 ن ونكاافنا 54 تانتبان 0 نتفركمسزا نانبّتسا ءانئسا زج عضتياناود اظن ادّسن'فنالالاجاكنمؤملا

 يدا ويجب عرزلا فيا انيبو ثمكا ف ) ىزجش كن درر فيما نيبو نؤكادوبزينجافلاسداقبا ازكل اب

 سَ ندادر فت اغلا جنح اهكيعو ءاحلانيكشدمّصلا رم ءانلا ]ضو رنمكعن توم عيذ كرش

از رد اسإو تش! ؟نائو نبربلزنايم دنت خلاب 7
 سما روك تمعن ليا رركماد يو ندردربت هت 

 اربي ع

 نوش ك بسد ن دش تار ري انين :[5ل )صه ترب ةربد قود انك ةفوتز ونت أي جوس ننك كلئرايب نالتبادئم عا انلظو الث نالفرضن تهذلاقيونإنايب فلمن دِنادرككالمناللا متادمَعندش
 ا, فضل خىوب بون ؤقث نزاوهزاليقردب تشان ثذاطرانجىاد ةفؤ تفل امه بتلات َتَقثودزجل اماه ركو تاقلا مطب مث وهفرتف داص كامل متل ل اثمن وكل ابان تعش لاقب [نآك عمنتفاي دقو دل ا نيتك ادار كا كات نوفل نقوش يابت
 لقوم نس 35 هرنسرب نور عروو ري ا ,معِب معن ريس دنركما ناجح يل 2 ري كنب

 نر زنون دك فون فحل هلي, لصر ضان د دربدافو ارعزيجاد بهو جزممجا ل اقين درب 5 4 ١5

 ثيح هدريدودو كبار نيمذ كسر فلاب ناجل بسايراتفمو اا نمد خبل ملاطبدر مان ىارفحاج لاين دش
 ودرانييركلاب نا جوثلكبب م نبواناجتوملاهيورنم تعنت وحج جر ضيهزا عش نرش نادد قبانداخج
 را مانو تما مانبله تان ؟دنيدمو كمن ا: مز اجفجج ماو هزغلاب نوهولد نيبد دو دش, قيسر هاييرجرك 4

 رغم جنم كغ حلتجلثم ناتج كأن عع درك, ننج نحب ينانإهاب جلا ضحاف تساهدويرعيمع ٠
 ةليلاب غرب ديرب كه ج,طيطنوإ فيج ع مو جربلاج وهو ماني عبار عسر دل قه زيوحدعزا تدايزبن درك
 ذانكسكب شو ثدجلا سا وهوروك ب دلابن نجع ملاذلاىلارل وهو غمز ابو طشك)س كلا, تازعب معان حف
 ٌدككن اجل نان نر كواد تضنن درك سأيسان فيري دكت عشت نان دروحكد شيانزيردركو انيوددوتحرشأب
 انشد نار لثمنداز مدن خت ديرب تةوبج تنووذ دانبربطسانوكمضلاب دانجةتلازعساونّرجال ثيل
 تبقي واول زجر دوام ضب هعنيمزدا ندسكرلكو كا ررجداد نيم نديواكت عوجالبربل إن غمز بريو قفدتد
 كلزكن يوبادن يمن يسن سو اكن ير جرح راط كربانش لع متلو نمد ونكب اناث نوكسو نيته رجب وجر آكوب
 اني ره دهب 2221 ازناركروتس كرام تداج
 برربو رك ا هيج مومو نازك ازجاربداكفذ ناسا نع جناب كلاو لابن | جرروخار مانط هك رم

 مورا ةقج# تعد لاب مدرع ذعاسؤنلاب مئقجح مزال يجدر صلابة جنم مزالئ انا نركووا وكت دز
 داددإب داك شمو فوك ن العد كك مضل اب فجاه يطكو قع متن ئجتيتض ذل قالساّبعنبال نة وصلو يتج موللا
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 خرم سلا لو !روادز نط عب ةملكرشدلل نير نيام يدل خيول |ي طب مم دزكودام ن ريزكغارلت خبل

 نس ارا مس اوصان جراعل نرش ناور غامان أه خرا تب ولاب غيتدتن| خروعلارواركهد ورمي عضوم هانوريرج

 ةرايحن وجورج ن درؤحز | عو عسم ناهدزاب اعل نتخأدنا غم بائىرايسذ د ورككنتوارر ين دركك سسو خم

 مز عاضللاةنيل و دكنهل هين دين اخو نالت انو كاع نوجا ادنياخرخيانلاب غاضم ضد: عي مغ دانتام:ر 9
 شد يزعم خو حرم نبناغضان وسجن هتخ من اشالابلةل اق هدا تسوكم لاب فضم ديئاظيفلابدطاطم ل ل

 عادو رش هاظ عون غن نوملا رصف عقبدتو جاودزالإب لم خاب لاق هوكي ضو جاكلاب غل ن وك 3
 يطو نإ باند كتجم هان نوجا خشن باو ةزمد ان ؤعفب عوق وكيد طفش دشن هدو عايل صاود
 نضضارواركياسكلاب خرم ار تضب معن عب نتضو ندذ هزيمو تنك اننيجدد روك تنل ايللض ءايلاون 54

 ةئايمنديالاةابو تركت هاتب خزن شو زعيركلاوزوعلابخرن مهاب درك زاب تعض دات د شابت داع
 اييهضيعزايذاّتنتضوو غسل نإبزبن مكن عطر ن ودا نيب هويبناطمشلا عي ناره مع ةلودان غب عع
 قرم لس نبزا تجرد ن دنريزابو ناكر درذايزان غاضا ارٌرضنو ناثذ ةمتسررب ندز نزوسون و زكرنعطو
 ن ؟تلتو دوش عرهاوحس وه كب انجز دزوعن غُشُف لشايزهاو غيرمواهريذاركن انو رلكدزركلابدغتم
 نمنع رو صميضل بو عب ندجلاو نينلاب دبد نه جووراد فلاب خو ضب عع شلال عومو ىدياذوما نع
 رهايوواول )صف مدانجسائلاةغننو نادي ءمُم سارع عوناقم ماكنبدشوكمتلاب ختخن نادوداد
 كش دنم هزبو نرتكاله كرزغلاب 3 طوخ اتتغإتو تبزكل ام نوكاعيمجنيعلاونيخلابو دبرششلاو غلاب
 1 دو هآكو ةربزااردؤح نيد ندردا نازي نوركاله خانبا امتد عَع

 لواجر يرو م21 نار دان خا ءنّسو غن مجاب اب سد جرد هرمز و درا دوحيجاز اذ دراروعركبدر جرب ا
 ماعد غاذيا نزلا غدد اياه جل عتب كتردادذد وكن درعتروص ينو ع كلاب ناغزو غاذوا غرو مشرك وج
 نيكتلاب غسو ئب متلابرونونعطلادلوبلاب غن: ماوملال انهو وشاب سبا تهوب ناداد فوندان ندخل نا عض د
 [يب غانم امن دان شؤواني] شب بلكلا غلو لاقبدوخن اناس ن هرؤحبلا ولو اراظعن درك ءانباتلدنا ميج
 نان داب عيابيسا بابن يغ 37 روطلا ص. شر,كلل عب و هرؤجيدرد.ةروخ غلب ب لكلا ةادال اقباد كس ندين وح غالبا

 ةبرانْشو كبست وم غيمف امزح عن رشم باو وه[ طارصو دزحولد نوكارمعا هر اغوشهوكتزا مورع

 ندر غيبة ضامر ذواعن خلف اس غم ماعل ار تحتصملا ضن يغيسهال ذل من ان :ليلخ ادد ككل
 اكبريفّتات يفغالاىةفلوهواا»كي ندا ب[ سرب شان )الل ّصْف_ءاغلا رابدبز بن وركوايبد ٠

 ورفع نم عنز ىزجدح زهرا 6 كان عقبنم تخدملاب ف اند.كى دهر شا دواجنتخاس:ءاغ اند ندوب
 3 جونان دز كلر غلاب يؤ )ميرال .ئلص ترو مال ال اجب طحت لكوظت ترألا ثرفلؤ دع
 ثلظويزوبالاةئاارشملاومو هانوكت نائمه ثخ فز رمل تمد نجي ةزإلا جز كر لوقرنمو متآك ع قتفانش
 لبا, َدلاب ثس امو دكزيد قحا تالاف تز املا امنملف تدان لاو كاكشللامنملق ككاكتملا ل بام ينال

 ع
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 ْ ةالفيساندروا نكن ايازندروحدردو غيردئّساناعيء ص نرش انحف تاو عغن لش نيكه دو لرأو سزوس

 بلاس ١, 7 , ٠بيو رع » 0

 قالناي دز ىزيجكك نتن يمز هفيمأ جم اَعسا هنبو نيلهو دناو نفخ ةيانّيسا ل ركتيو لنوثسنكهودناذدد در

 اين ةركوجو تدشو ندوكم اقراره عطاضلااذهو ةدحاول بالود حاو فلز انبزكذموهو ؟ كأن عع تواد 444 44
 ١ انهو َفلوزيفل اب انصاتكله | وصي نبض اَوواَتشل ازلهر مثلي دة نؤلبال سدلَوه نداء ولاو ىزجم كابو

7 
 ا

 ١ ديك رك رصإ جولان قفروركلاب غش ) تمدد دان. لانو تاس جيون يطابو مالنا ليعيغيمضيب من تهاخن كلش
 ' فرو نيوسالب تلت نهي او تلودونقتكس ا ضي كلكم جريت نيو لان دانيال أ
 ' كا ذرقجلانمتلاذ مقلع :احوضاواومنح لمكان الور لطع كلذ ايدو عاب انس ما ثافف تسبوا
 1 رارهوراره حز ١ ناكلا بعت هش نكرأو راحتك اذب هدا نلرتكلي اكو درا ثاكأ نسلم

 ل اا



 ا .٠

 كش نركب غييجوشضود هردا مان عوبكرب» تض نديادوماف حابس آخ نرش خدر مان يوي
 ةَسيرْساب خلزههرهئور كنا خب ماد لعباس بنذ جاذ هرزر ضبا زم رعت ار منز | عفيد شب عماإب دز نداذب
 الين لاردرخغسخسرتكلا ءدض تيضقن ادد غبانم ل غباس ام ضب لاير د دنيشن هدزرب كدوحنماد لا
 لاقت انيضت الش مَعَ سار نسما اخر د غش وروحْؤ ذا ن وجار سرب و ند راو ددب نعددد ند 1
 اكرم همبشا ام عيج+لوتلا اكو انبسهنينال تزالاربأس نود نيسلااوداناًمار لص لكف نيب از انبسولسولانم
 ُمالالكو ياداضلاب غلاصر حل اسوهذ ان معرب سو كدب اكندنكد اكل امزتشنادند خولس تع تؤلم لم
 ٌعيبت ربع نس لدا ةرضبلاىلدّنال مزمن نسال ىضاوسو نافخال تاو خز لوزيلاكئالظالاتءاو وهو ؛ اهل | مجد
 بلس عانر مخ عنج ىلجو الجت لوا ال ادلو ودان لا نيتنسو|ءنس غلاس ريدس# عار ذن ٌمحدَحم
 كشاورو قعتمو مزال ن درب هدد ب إش نزْشس د ؤولكب نآسا' غسان اس دز بدنك ول است
 لب ايرارش نر يمادوكضاسإاراظعن دركاددونتشاداود غبوتنرلذابجوارل خامل الب مكان مط ادد ىززيج
 غرس: انهماد هنابولكرد يرجدر وردم )كلاب خاوس غيبه داكبالو مهرب متل وف ولج لقط جاو اضع نسا
 يعور غوستخالاقيدشابهدازنىركبدد حم نايم كد بوكيعددددظفلنبلاذه غبسوازم غوساز هل نفي مرصصغلا

 جولابصا نرغب ركل ب غّبص اصل لل صفر ا بربر هز عبو نوعطمرد نرش انج ةنشنعس 2 لك 5 ١
 كينرل اداوم يضرغل ام خيبصت 2 ؟ضوام ضعي عرمان دكك نر غبص عاصنيلكالل غبصو لوزن 09 هروح ابو

 نسل اش ود ديس غرمو مدا نط يدبس بسا غبصا قارن زبد تلة خبجو درئان غيبصز يكن رمنُيصم بايت بلير ندر د
 لا مق جماسوف نال اثب جاني ابودن نيب بقع غيص يوومو ميرمزازبوكد مثج نايم حرص ند دبس

 مزخلاثما نكن اقبال نيل ادج نكاذ | ءآخلاءنبفلاو تاقلاوناطلا رحإةيدرا دنع اس نيت انوي
 كصم لصد كل جوربخضمو بغصو تورصر ترسو ل قصي ةبسو طإ سو اجإرس نولوقياه دب آب نادجيتمار
 هنعضز ماله غلشباب نالدل ايدو غدصرب نان ككلاب غادص متعب عترسكاب تفدوباب سودا شود غرو إيذان
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 2, 3 كف ضانئارالااذهنعلئّرساملاقيو هذىدد تضر مرعض غبر صام يتب ععن رش ضيجض اصل نقيانوا

 ا نزاكم ل امش نانن ءذعب خواتلا]نالمالاتاوذؤ ولاصناذان لذو هان امى فرسان بج نالف عبتا

 0 د جم كد را د رعاوناو جخوم<تنرد لش غم صر ضسوكوواك ْ
 نتي غاصتسان اهدنا و دد ناقمانس مدا ودايس حصن حانت دز ماذا نللذو غل اق ملمع نك شهلا و اوود

 وص عا مكان مضار. خ ارك ى زججزنذيدربل كرد عيومصربص نوجا ند لمة ربي ونا اد بلصتخيد
 اهلج زمن عئاءغص ماهيسركرز غناص ندرك ركدزر ناي صة قل إ ةنُسحتةطيصتدا, غال اب ن يزد و رنتك خاص
 لصف نوناوُصلا اهينكربنكث يرى و ةراهتساوهو بزكلا وب ن الفل امون اغوصايهورئاربازه غوص اذصو
 نارن دو مومن د لبان هضغض بصجو ا غيخضو نالفرنعانم اد كنت يزد هزاندزبس ندد هاك :ىرؤضاظفلا

 او عدت [ض أن خه ىراكدنيخلددب خد يهدم يضعب غار لاراكىززجنرينافك غيزخ اول |) كاد ىزبج
 عمان رشي تنعر غاز انهو زفذااد ادعم ندرك + ئراكدد ندككل نباودوج اناؤن غافتسا ىداكت هئاردؤحن درك
 ةبانتئير خيتنوحزديعرودشانبايببىدظ وبك نجر دعب تاويل مدعو ا زهزمزفلح نعي غذا 6 تآك
 ولد نابا جز خزهءاشبىدر مان يزعم بويز دوحر نتايج با عاتفا ل شيانيدردوياذااددوتخن دكماخو دارج
 عدا جيرت 0 امهمرحاولكؤرمتلا لزانمزم امهوحؤملاولّدلا عفو مدقماولدلا غر ناو

 لاب ادم عصذ ل افيد خا ءاقزوةنعطوب زو ةيرض ماك عزو بما غيزج يهدم تنيد بامضلا مضاد ن يتلا عادذ
 ًزانرزيوادعربافركوز قاب ومواطنمة بانا ضب عع نتذر كوز ىزجريذاذا خشم للواء دهوئاكلاو
 اتيردر نيرد نان دفرو نوحن درء بلغه زهب كل ص سرد ىوم يبس نرنس» يارب عضد لك انضاا موكند رو»
 لص ريهجتنجر دربك تساوهاككا دوش انضنعبضلاب غاتضن دركلئاذ تراكبو ندءاد ورح حئان نايعو ن ماد د زنا ١

 ءاشل ثار مناد عقرنم ومنا نفك ناد نيس نبع الاداد نحن نابو عككشيتلاب ريغ وزلا
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 ,هاكبابشكءزبدوكمو لنزاسإةوي وذا كوز ريس مان عدوكم جدا ا,كغ لعل با لاطب ماهحإة محي
 عمل ائسالورنم تخ عناب ل د وكن ديللاوك ء اقبارنإب نيمز افي ل درب نمو امياذإكبعاربدناوخجزنب كاز او

 لثم انا مدو ارهفنب معه وجد ديسب عود مضلاد فلاب عني ميامعنيد عافننالعو معتمد عقب الذل ابو
 وك عمال معلا ١

 نزلا رق موب غانانعمويدنمورتزلاوذوكلانيبعشومد اضل عيمضلاب خاب نبع نعل ال لصف نيغلا
 ' ١ غقدو غيذاأب باشرنم تع غلب متاح خيو داي ندشمهدولا ير ؤلاب غرب ءابلإ) ه ءامتنا ان
 1 ةازبنازتركلا عزو اليمد ماجن منشنو شن اطندد باتاندااو عفت مانئإنمهياسكلاب غاذ لاب

 نإ عون رةدغيجل 00 نفرناتك نيمزربى ايوارويجزيمذر,ن دامو خب ق غل عساف نايس ب
 ١ النكي زد ناهي ندئسرو كويسر غوؤولب كبسهدز بان غبخشدشاب كب دزيوا با هاجم شرب ده
 'آ غيل !ميباوهو قفل اب خالبلا ملالاو ندن[سر يلب قلبا ءنبراف كنملج نعل اذا تنل وقنمو كى يسرب
 ٠ نيازد ناو نوكت دولا, عي مالاتدد نيسدوكي اين ليس رح غلصن وركز ارد ناس ثسو ضيا
 , سكاي غل مال نيو مالم مم ءانكم البال اس مسواميسكل اوزيغلاب حلب المس عميل م لاب ةاتا

 | سا ضال لان عدل يرحمنا خل كاد ابين طن عموم د
 | راكد ن ديس دو اهلا نيخلبلااّنمسِضِلب ثَرِخنيملعل كل ني اعّن اش دحلاؤو طخ كلاو ضلاب نيغبب
 . كسول ار جود عراكا لاهو اهيايدملاب الاب ثلعو ىراببن دش تعي ندركئنسب غلبت د شاب نجر جال
 | بلا رولصال هد عننا ذقف كدحاب مدل يمال اجلب كلع وح اذ وكي عيت وحن دز يلذ غوت
 ١ لوكات اند نايمزازعبكلا خشمم ءاثل | ل صح رياربنادارنتخت اللص حم بزعم بانك
 . ضراوعوم حلا لانان يب ع تكترس عمر كبد تقيل غذاكبلم علماء خب عع تدكترس علت
 ' افيصتغص بونلا تحي ورعوبا ءاتلابالن وشاب وه لاطمو هوك ىالإ/ل بجسم ع عضومل انفدو هل لامل اد ورمل
 | الد ثرحلاو [ضموام عع ماراجن دادزبسكنرو كسويتساربي ابد غيلبد غير از )طف اًعبشم
 | قاكدددوشراخر عرى ندشي تسرب عابد نادابكب ؤفلاب نيد كك خر خبد دنباربتووبرخج صبا عابد اهدوهط
 | عيككشدا مانرضما» [ض وام ينعب ع خدتسر غلطركتانجزتكتيرس غمد جما نغم حلو ولان ضوجدكدد
 | لف والتربل يمادريدءىضاب اكد بوكز بر صراحازاو وشاف تسا عون هد كساؤلاعتم وبر عش ماكجا كجازغو
  ةفوجتشاو رج عياغماوريمادذاربم د بوكر رز يع ابو نما دري ثري لقمر غارب نيومرب ذاب

 نادرردوين اعود عيور قيؤيل ادمضل اب غفر ثسدو نار ىانهلخب غافر إةّبهافر كرثيعلا نستعارو وهل انو

 !تمعلض و انيملاب انزم : عايل ضنا هنجكب نمد وددد لال عد علف لي نحرك ايد هود

 ماهوب
0 



>>> 

 و
 ريسورو م جريجنت موج منوف ا مور ع لعل لا 200 درب ناكر ارروتس |

 وع 101 1 و فوم كب ْ
 بائوزاكك نم كو واني هراوتيا لس ويكو رتعقعتم اكبا|مئضب عمن ازجو كشم ن وش تعش لص اكو هدر ا

 "ثان عكر و ا ا وع واو انودهزت ١
 نررزكو كو تعيبطن لش تنعتواكيبسا نّئرريسرافلاب وهو عكس جاد زساخلزكسطكبلاو لوكورباندزؤنذقدرمو

 بولا مالك |. ينج ع نديك توباز انشدرل اسوكو هرب نددربدو ن ديشبو د تفويار نانسي ندز ثسدببو دزتوتاه 1
 شرم حماد جول رض ايرلعاو عوضل ننال خئنام تارك عكشلحا جيلا اذو عوتام كل ناف ع نلحازنعلا لاف !ز
 ىلا ,قضعر علوم اتعب نر ادرك عار عالباؤفلا اباهالك:رصل. كعنل ارجيحؤفلاب عولو مناك عع ءابلارمئلص زج |

 :. واكد ادم كدا: ددد بابا باكل ديلا غدد ايدو بكن صدرح
 ريتيؤغ عيلودوتسرد نيزبارد كره علو نوليوا لوم وذزب بي علهمهانجي تلاداندمبحايو كلذ انوددا املا ١

 مهنهزروقو عيدالو عيشدلاهل اقبدباذ اشو درك عذشر ان عّتشلاب عب ايلا لصف هنن اوسلو تنكشان
 سشوان ا شانرر قه راوي ركلإ عل از معراضددو يرش ند يذارد ندوكناعبش تاه هدام

 ابيب عمن سدح ان زبك دكشو بد قذر باوؤج عوج, عم ار لجل الجل قضاء وجا بكا عقبه
 ركاب بيل للالوا نمةفيضخ م ؤمدجوائيضدج كبل افدو ندركب اوخ عب شذا ةرإي بلل نعيم كبجباوخ عارض ١

 حجر دلزذ وزاد عت اركقركن داد نبك عاملا لوك هاغ ريش عج عزمه لان ىجج لجن يولدبان مسلخ اك
 اخ نوشناور رزلاب عم غوزمش عموم ترس اذاطالادانصايينكسزلكنبعلا نوكسودكلاب عرش ذارورسكلاب
 "انهما عهصموا عزم شسقبالاذناتبعالم ضوبكنزر هم :اكبلا عرس عمل جر ناددنوحعض دمت اك
 جر ب ضرعض ور ع الوهجلعتسب  درستو غذا ديزرلورلإ نوثخ عادلا ن وكي معوض اجو تدل

 عيوشزاهراب عيزض ةرئاز ميدكود مجدا ديودوزف كبسو نذد كبيردكلاب عاّرانابتيرانم ره بوبمطلاة جيس <
 زال كد طارح جر خف ضد ديج اقمار وممن دغر تكن وات

 عاطل. ني يزجنازتنؤلانر رنج عوطض كيم مازغما وعض نتذانش حدزمادحادل عزمادابلا قامو عزها ْ
 ترا ىقش |: متعب ممن دك عه دان زاردجر مطمن دك تمار عطه ربع ندبو وزتسد ندكزادد تسارندرك ْ
 لاو تمر كيركي كب هزئاز وجود ثسا هرائسر سن اورج لام ايبوأدبإ قيال عونمملا نال الد كلذ وٌركبو بسار تيس ْ

 5,ناقلاسكو هلا هب دشتب عتمه ناجرر يشم ندي مرزاوإ,ىقيف م »وف ناصر د هزئيح -واضرنو هرتكركر ايبدرت ومش ْ

 ؤورنم تغب عولش ملهم فاك حعنؤيشسوزح علا قم: هك «طخب عقد يصار يوك بتغت ترد ْ
 اكذالاز),كرلويد مان بلو نصاعموبل غب اكيزجتم رجلا عزجبملا علاخن يجو علام حتر فو هورس نمش وملا
 كيرلاوو ماللاببدنوركلار ممالك علا دل بو ابر عياد عزت علم اكاذا ريض اثم هل جرام ولصقيلخ
 لل ملوالاهندوحو زر جرح 2ك علب لش ب ذنتنا شر عوده ناعم يدك حتيجرىلةئاو قد حاول انقانعالك
 هراخا-:>ردربركاوه كيرسو كش نرش ناود عيؤمشد انهياش هلنر كرت غيرتش علاه ءالتإالاسفلثلاو

 اللاب دشن علم غوروب نيبركم تمن هضدإيربأع يجر اوم تشد دناب عوض مدا: فب عملك ناك عضرشماب
 دانمزإ؟بدورنم تنشب عون رجبزتش د دركرب دان ةعنصه ىدرءانواناودرزغلاب عسي ةدئاذ مال# كد ورز رش
 انو عنم ملظ ند عن دش دكت يدد ن دنس نب شعب مج ىوسذلاذوببكسوب كما دانس خيا ءام
 وطن درو عيوض ضأن معن دزكؤ رعوعبهمنلاب عياوه ءاءطسموهد مك ءاعضزبكاءاعتم ٠

 نجئرازان يمزربرنؤير ر ياو رعض 7 تأ كو# كأن معاند يسزبد ندرك دب نام عش جونيش ند قمب
 عوابهنا نادررةخاركربذداعئايعمانصدن اذن انومشحاتو شوز حوذواذاجوبكرن أسزر خيو مدان ععرعيلالشسنا ١

 تاقيمكنهواركينم تعادل ة خام: الئ ء اه ماد عدزجنابجتل خجل اهم خل ءافطعب باس نديتخيد
 معد نط دوحرءار جدك اد عادبا نيركك نر نإذعزب رج نع عربا ءايلالصد جرد سا ماشلما ١
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 نال ءكللاوئؤورعشلا ةورجؤ الاركتجو دبزيو ميول اطنطعنال ونال اهو ماللاتغل لال خدإوقو يرمي مان ّ 0
 ه5

 0 - . 5 .٠ هسه ب . - . 9 ا

 ١ ل 1 ع 7 و ع تح الكمرمللا عتورع ثيدحفو قشاءزإب عبدون ن دون: نهرب عيون عرولا] لج اةهئرلا ىبنالف ومنعت غن عي اه كي مع
 مان رون سفك سو ايرمراوميازاارؤشن د ِئادركر ابورنم نوكي رسال مفصلا رعت ٌداف كلزفهؤتباداذ ابار صان

 افيئزرعشنالافارب عزباندانباناب عازتان درو م ازابركشل لوحلاو ل اواوان ئنعب معرس سادزاب عرودج ١
 عقل

سارةان نعاننا3 اوبدايوراي سانا ذغدوأ م اوت نداد ماخاو .ثروصمو مساديفلاب عورّوربُ ىغشوامب
 ماحلا جلزيت

 نوعزوبمذ كملف تل, علاب زو ناطلسو هلنرادزابدركشلزالادو كنهرم عيزاواًعتاَكَيْزاار ثضركس قيساوخ
 3ناكمزمنطب ةئاعاج سال نم عانوا ماكان عرار تمضي قيفغلانعبثنلانكتال اءزاووّمب صسالكلاو .

 قيل موو اظيرير تس دو كي : اب عسو كا نوم ناد عع ندد ندرك جلف ئاؤمعس عازوالا ميم 1
 يان وعسوملاناو َمنملوُق هل اونهسر تسراب عاياواول رم ضو عر ءاهلاورّتعسر دفعوا ئعس نمزكسوذ 50

 لك عاستسان دش غزو عانت وصلا فالخر درك خاف ه7 .ةنلجب لجو كرب تمعن ن لنا رك خ دو نودداذ ءآننعا 0
 يدر او د مان نمزحدو ع يسوم يطب عقدنم دمع اسو ماك بساع فلاب عاسو رئغرلجرديشن جاو وخذ عبو

 ظ
 ظ

 ظ
| 

 ظ

 ظ عقود .هكرب سرب ىوم كيس نرءاربد درى اهطحو نع لاؤنو ننيئي ولابد نامبر) وعز عيش ى رعبا 2"
 .٠ ةادؤغلابعوشو تجرد ندددا وري دوكس عاني الج هوكربدنبسوك درب سوم هناي ندي شون ف مذ
 | عض از سانا ثيل د كتجكذازدزجكيرم ع رنزازناض قس زر كميرف داهزبد غانم عيشو عونلال ثمن اهر يق

 | ١ دلوتعلاشوهورض ناددشم حوضومد عكسد ككوادؤنب حجو ببن دامتهواج عم كتلك صيوحاتت هنا هه
 معيضوروُس ه ايكيا عضداهم ن يازحفجت علا و ركلاو غلاب ىشولااذ لع يعرض ابو عضو مؤذ د اّصلاٍ غب عّصوم

 لارا مكتيه ضي ماو: لقني ناك كونانو وع تي ةعيضولاو هاكروش و مناضواونلخنبالاقبدتخرد طنا "يح
 ءالوهو رنم تخم[عبعوضومرزعضاوز انام عتب عيعتم مزال هبا روحو زن ددوجرو ماكو حلال غلاه *

 : ىرباعهف مومو تءاماو نشان كشخدنهن اهرونخرد كى ايزحء يضوريف يعم زعمج اطصاوإ.ىيضولا باونعا

 ١ تتفاوم زجر هان تحوذو دزحنيزنابو ماب سى هكرعضاوم ىوداتيرد تساوي موتعْضهبح ة:لافب

 عنيك صرمردذانركما هززهو ن هددابعوانيلعرازلمضاد ةلماسنا روج ز نواني عضو ندادرإ د ندرك
 ' ١ قرا عنو اًمضو زنط جال اقبانيهكدانطلا نوكسب ككءانلاب عض نز قف كجم زحأو دمضلاب عضو امتع

 | ١ مهماكش دال نابدو ندنايزتت عاطبادانفيزتب ىوكسزش عوضوللن جي عز شرفت عوضوممنم تحن عضاو

 ١" يعن دثريام وزد كلاو لاب عشاهزج عوضوموبز رض دلالي جج| عتب عضفاو ةراج نالذ حضدل قب ترايدد
 ٠ ردد عمور نيترو دتهىدد در اباد نس ندرك ي عانشا هدوم دكز غزو عضاؤن تغعيشم
 النيل كذاوازموعو سح توهر جى حو بلطخؤلذلا كسير يل تطمواعوملجر نان تمذادبع بج
 هدي و اجنيكتلاب خش ى انزحورماجيلسء الار حف ى مجرتئعاجوٌسدزحعيا عاوعد عق تعنوهر عاوعو
 تضر اميزوو نيب ءلصرتع هذان هخالناددنعتدل نطل مونملابتحتو لاب ءابلاب تل صاد ىكرتخاونارد كني
 فزصالاب عسر َمْولاَبب و امتع معن دانضا عوقد ن افبارريْممسو دراكو نحن اد مدرم ندرك بتوازكنعو اذكنم

 اوتو ملا هاولاورلخو تاوداذداك مالا كت وركلابهمولإرحاذهواوهزا غن دمار زفوطقسل ال
 ةررءاجعدزاكبوجوذاب دك زابلا: عصيم غرم ندم دورت ىاجن اعلا فدو اطل فو مدح ميل تدل قب ندانها
 كنتو تثودنيندداو اكسس إى ايد دشسمدوسد ىدمصوامكتس كلاب خد داو ناهوسونادد نانضو ديوك
 ظ كنب 152 درو 51 ملثم عوموصو حك نسزا هوس لس عجو كنترباومنم كغ عدو ان تأ عروس مامن لش

 ١" تفيوقو عادل جريج خيل امين دكت بيعو ع حانرض عرشكو دنجإا باىوددكل نسوي جا خمس دّجو ناهوسو
 رب _ للرد كني عاتب ةداثس فاو شا يوك ىرعتي لف ا 4
 * " قلهتشل تؤم نوانادذ كنعكيركيابو عاملزجباك عانور ضو ءوشلاب .ضدالاقي لييبا دواء ارد وبكت خان/راددك
 ٠ 5و كنير دو محق يرش ندرربرا) قيم رواة د بزكم ندد اشدو داتن عنو يزجج عوموب قعشاد مج

 ا

 ١ روس 6

 ظ ل
 ا

٠ 
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 اعرررخجأد با داو كىاجتلنتد ك عافك ع هن نئذ يدوس عانت !كتمدوسعفنمرانل ايرتلصضلاةضوهو اك عع

 ُُي يعم عادتي بائوردودر ارب عرشسوحل انيك نيمضوربلا عمن عنب نا زهما تنرحلاف ُثاذادْساب نادك

 دس رارو اوف !ب عون ير كاماورضا اررعومناهدامصق|ملا غلسذح اهباب روماللدوأعمزناىا عناب بال ريا شملا

 ومويلاب عقنم ما! يطب نبذل هج حرلج هيغص مر ياهو ل شو عقنيو راهزرونجركلاب عقنمنازجوزيومنوجح
 0 عووانمدباركبإاةوددرك ١

 هذ |'ةرنجدوزجلكو ترو اتصتتناوت عتن او معينا تعتنل انهي نام نإ نهي )كك زش ورتب وكو ن ديسير زفسزا

 الش بارجسو ةنوع موا موهير زن اك كر زتمل كل عقب اول مل ومي مون مهم]بيلاةلاذا م يالكد دعت ور فاصل
 ضان ملاقبو منباونضعلا تنانير لئلا ؤو ندب اش كشت عشتدنم تنهتشا اذ ايراتل ا ورزجلاب تعفن عمصألالاق 0 ا ميك فص سند 201 704 ١16 م ا 1 ما نع كا ل: < 4 ىلا ل

 ةالنب ب داو دش هداج كاهوبم باودسنفا باو ركوموهو باواّي ءاج عيتف قرط دل عفان مدو رخو عقنموسو غلا
 1 يدوب سلا لسا دك يوجه

 دضالا عقنم اود لا نازجوورادو هويمند|ههيزيو ندد كب اريس عال عشنلارازجلا جاك هرزحجبو اتوملا
 سب تمي لني سوك و نش ينك ع اهنا نيفرناوا ير دورلثم عاطنتس افا عر !ن دانس او ةراعت ساو هوا ررشرل تكفن
 عضولاو 00 عامتسإو ةفلوهىورزنوكى شكو تمض
 ارا ندي ابانش : ذ ايمن! ن دانتي ثمان دما هركو املا ةديتلا 2 لااله دارو متنتسم

 34 موك ع ؤل نم نه عكنا ذيب كفر تسوي نر داب عكندداررس ث ويرطلا عك قا همزعكب زو كه نحن دل صام تب عع
 د ا تاء انياب عاب عاج ىو مشان عشايجا 0 يلا انوك وتر ضبان مرصخا

5 
 ليدتحلاب تعا ى واول لصف عوهلانعب وجع قمت عىطط كفرردن رشي زيي ءائسا
 دروغي م اجو عاجدا كيم دسد روك عجو طرمعو مدر ىا ميا جل انيعل ابو 95 نونلابكتعاتتوكتع ابو تينك

 ظاءاجو ةوشر اجر حوعجور نوحو ضر عجمو بؤر هطاو نيل با عاب و عمجتو جون عجو مناك معن لش لنمدرد

 انلّمحاو بوق نادايلا تعتحإ الذ ءابلا لع ذكلل لانش س الجن ولوميالو ءايلامكب عجب نولوهيرساونبو ثاعحيوو
 5 0 ا 2 نا , 7 0 / 5 ة«مأأإلا

 عجن طن هكون مهدد عاب اباد دنجوبجوجار عجب ناواهعضرب ثار عجوبدنبلا بصب سار عجوبنالخو ةوزعم ل فخ مام
 ةكدعدب حم دو وجزيننركلارمعجد دوك اجو ارد درجت فكم شر مو ندوم لسدرد عّجؤن اومزسب ملامحه ئا

 0 قامو كلتر كعك ان عا وهد شك مجزازثكق شاد ورح: لهغلا جي دوت دز لاب عادو امن ع
 202 ءاآطاو غلاما رعد 2م عدول اوخيروماز ا مريس سنو ابو نادرو ابىّرو ارصاد ن داهم نادرماجرد

 للا 'همزعداومةعادو تت حاس ول جدت جد ةضلؤربخ م اعداو مرام نالذ ل ان اقيمنم تش عداد عبدو امني
 نامي عودة يملادودعملان ل اقيالاكرعدورنمل كب اله رافولاورتكسلاول عودوملابك لعل اهيد حلا صت عداون
 ردو وو ملكد از زعلا ماع بهضيو مان بانل نم دعمت إلا لاف هدْدَمدَدل سكى دواذل انشدك نل دعم ماوهو

 دراي مامالال اسال رمح ا ادب بمال عناد ذل امنعمو نما
 امنية ن ا ةعاضمل الا يتاانم د نيل ان رسحا نوعرت مز خيول لنيفلاخلاوسحانوريوالج ن وعلا سالت رع
 ملة كال زان اراك ساد راكتسا|نيلوالا اب بدو موده ااولع اي بسهتماا وكرت ورمل مانشالا هامل لاف
 دورت ءارعا نو كرات :وهد ؟زلاةباعاو عداو «ر«تالومعددلاغبالو يدوجلا] ةدلعامشاعن دوعر روز تيداجو تدلك

 دادنالاوهوإم تيس دهوك زا نتفربؤب وردكم دان: يهدد عاربا عونا ورانؤز يب دورلصاذع عودومونشرعٌدمشلا
 غاجمان نانو شوكالكو انمانذاوثا' عد اج مدام كززمادءعدبم خيبصار تيمدوزدساوحزت شادهاكن عاذّبسا

 نال 5 لانمتنالنضلا عوول انه توبو نابحب لا عيولابدوبهزي نب اسصاو ثبكسلانبال اف ؛دنسنز نارا
 "داك مرب»ا ل اكررغر عد هيض نمد انج تؤيعنمز ارو عمد دوّملاب عدوراتخسدل عار الفزاماجال اني دنع

 صحو
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 َةَعمٌعم دوش كثخلل دسويإز بّوج ندئامدوعلا عيم دوش كثخو باث كسوي ب نرنامارالبرب بوجو حلم
 عمير شانئكرد ميد عجم عادي دشواناهسٌجم ميل اقبإن رك فتن امس عمود إل هذاداودزوبر كن انف زاوا

 درك و تردال ساوهريرح اصل اعل ذر لكومد اب عمدوسوارانرشاب للاطركه.كم جر عمك امابراكدهدرتخاس نر 6

 اناتراذ ندروحتنعتو اهيفر دل ةدوكبنالف عتشلافبالومجج مة بج ةحتنوواد ماتشد عقماًمماؤانجل لش نونبر
 3 ا ا ل ل ا لا 0

 دوجامملابد ءايلاد نول ابعقساو عفت انلكواكومهيذوت عمتمالاغب هدلناوريزلز |نينكى ورزنوكعاطنسا

 لجاولاو كلذ لانو عالم باطعرب دوا مله ملام سو تانب هينايايب عالم عيل ككوالئ اي طغبتع كيسزتن عام
 ةلاؤالجوهدنسادْزأب عمم مبا جنرتلاوهر علبلاّلكو بضم ءاشنعرب تتملحر ءاقنعلارب ترا هوتي بش وهو عجلا عنم

 عانمكيدكزانتشادزايمهام نان اب عاما يرجو ىراكدلاهكنتشادزابومنم تف عام عونم خان اس

 وهو رمل ارمعنمو ٌنعىلو عينمرعؤ وهوةعينمة سو عينمزر اكمو عيت جرام قضب عع اجن رش راوتساو نش يزع

 قجورجددش كتنونادد .عيص نشيل عنتر سو ةريثعرب هنيزموزعؤوم دل مكر ذاكر شم سبا خان عج
 /ارررلئاسوأد مودن هزخد دزاتس لش ناو غمصوز ورزواو فاوجل وأد بساراشد ُلَواو ننامدأتسو نازجوركمدز عودا

 نما نزح مدلوفرنمورهنج عون كا ضو امؤضب مع نازحور جز أبن دما نوريب وبن ونلا 4 لش 5

 00 ا اكسل اجل بال اوال علع6 ابان رسل ع 6
 ذك لاقيوبد عاب يمس عنب ىضوم عيان ىذا جد زأسبو
 خوخ :امورأدو لابو نحس ند : اوكنر ندرو>ردو ندْش ضلع هاذ فوك لطب .: يتسع مانط ن جيراوكأ 3

 از ناروحلدروتسو غ .ودلاثهدنكك سؤ بابازادكدش اب وجددارب د ضودبدللةادلا عوخجونيقلامتيلا عوجربغى ا ف

 عقيم رش وكيد تعفنم ضاع جا بلاعب حاتاندوكداكم فلعو بارنلاب ضل ددوتسنداددب دمعخجد ووو.
 ةضلاب معا[ مصاخ رجلا دونهم ل اندننوايببكدوحعنخنوعتتنمو جان وتةكلؤمر بازتسج عضو.

 6 ا ورع و منا دفتر حد لاري ذرداردر اكندنباسر عافيولم 2 نتخارنأ نيب با كعومن با 3 هد

 زان يروا عاف زطابن سارا ونلا ني سيفا سموه انضم غرك ار صو 1
 اثنيبندشدتامو ندككرو دو ابنا قزجدشك حرت دؤجزبتزال ندشدد»ملقنا مزيت خدني
 لاول كا عقلا تالفو اهل ما سوتلا ذل افي ناكددمبكد علو قول ثما وو بهن ربشل اى هبال يم 2

 كللتوارح عت معيدشابد وجو اجو هاك جدنموذداذكنا عذانزفانو عزاز سو رلهاملا عزتلاطبن رش دنمدذد ا عازل

04 

 دكر ءار ناكناكبن ب كن انز طي عازر عبلا ئاز اذكو دشساب نبنكركب جويقمداكنابسإ) زل عياز بيززع عدل |
 جرد رن ام عقر عزان عخجو ذانالالهامخالضاب مافاذارزغلا ىلإ رثالاراصلشملا د مك ف عع راكد نشل درب وزن

 يكبر عر لاطب زرنم تول تخداارعذرنمتنعن عزنا قاشبب بجو عرج كفه ووم عبو ساب لب دزن راق ءاج
 ريؤصخواّوتلاب ةعازن مب ل اهيو ن دش دموذراو تتيصخجن درك يمك ايعناتمن مز هددت اوخ بارا و ىناقبب

 1 ا اس عازنا فا, هوركودن دركتموصخ عز انيّوحذ
 لاكي عيه بلل ه دش هرنكربزب عيت ماش عفان علشنأ ل عزتن اذهنلا تعزتن الاب مزال ةعتمددش هاك وبوندنك
 ةهطبج هوا عزنا بز نالذو سي ملل. كيو هزم تعاني ان ورب تهد اكيد تكد ارم
 ددافمكلاب معسل بشلاعطقُم بيل ىى).زنم ا يطب شو ديسر تياهيبراكع خمس وقلا ةئوسذاقبو
 لاب عيت لاش اب عنيوش ام تخيع حن دشو د ناهند نبىانيشوك حوض معانا هوكسونادغب عدروتس

 دورار عاندان وركن يقلي و همعب عريف دصسسلابوفركفاناهدددووتع موسبدئورادميايجلازيغلابو 00
 كشرط ددادبدا هع د دشريس تو نواد دغيم خدعت نيوجؤيسيوراد اتش انديايجؤبب يك
 يكأإ د مصانون قرملاو | اءازعاييلا صل نخب ليو يمصالا لا عيص نزعسأد عصا ضيم انئصل انو عسانراك عع

 ب اونوكسلا اروفلابعطن ندركك زج كنصاو دش[ لورد جان داي عاساديبسو ا ماجزإ يو

 اق ود دزجصد نر شمر ود ع جعل ماكو اههكشو ماكر رطاو نوكسلا عوركلاب عظي 6 عاطنا حولن مبداذانح زبك
1( 

 ارح

1 

 | عوج دراعملازيغلابو طرعو ا مدئاذا كنعأتت تب



 1م

 قمدمزان انها يسرد يشيب ن او اهل نرد ىدييس كير اب مّلعل ندروخار دو يطول امءافللا او ءموك

 ,جاعلر كش, شوكووا جزدركذن عيا ءامطاودنم تخ ءاعطل ةاماد عطا جدن ماهيب كنانج مدرعن ارتد نتيعرو
 ركئملب اهاصأو عاعل نر يجر قطار هاكن نين ندنابهر عائل ائائل ايل اليقمنمد تسر لواردكذإنرم اكمضلاب

 جاعلن اونغسانتكَسو باس نر شمول بلس عووك مان لل كبس ضاعت اهل اب ةحالنماول باف ثانمع ثلث
 نك كابو :ايلار,ءلصن ديشوبرس حيفلات سواكن ان: ىيعل ناوتغسا ندشب,تسكش و كبي كرار دش هايس مج
 در عاقل , در ضركوز» كريداد تحردنئنرك يد ربو نري د وحدد هاجد نز ندبكسردرماج عملنا ندرس

 5 ركب قلل ابو ا هتضبرمغاب هك ورك يع عطل ناب نيمز ندشزبسو ن رعي دوحر دردانج عانشلادداج
 عاطل راوجضاح حمري ىشتلاو رضلاب عامل قمل هزيل لبا دنا فلا ومجد مور بع وبال اة هاطوإ تيسدعتتل
 ضن ةرنيراوخر يلوم كل خد فاك مع ماظنارب نربستجي مد عكل الوجيز عتجو نازجد ى درت وكل كوب
 تضبالكدنم تعن ءادكلعكلا نك عرذم هرٌصماعاكل كل د ذاب نيشاللو مضلاب عكلاي ءارنلان لوهت ماظتل ثم عاكل ةما
 501 لدعم كل: ريتال قرملاو قصتي نلهورامْكل نون ةلدو مكلركولا سلا لاقي عكلأ هل هدحصئالزفعملاو عكا
 نب كلور سللز عب عكأ هنا بيرج ثب دعو دزحل دوكو هوقزح يل علو حر صو اباد عاكلنم تؤول لان
 آنك عملا طن ن ركم تضوبارددان ناني هزب ندؤرجو مدزكدرام ندبزك كب هجرك عبكلل اوربا مورد كيكو عيكل
 ثياب كوالا بازكل للبشر دوعل يتسلل لاي ءاضا اذ! لاب اطنخ هن ديشحيددو نش نشيود
 0 رواربمعمل عاملا ككل رط اجري لرد دموملا]كعإب وضوددرنا كتخكوضعن داود 0 اك ةرازرعملباطعر

 لاَطيلْس مانا, [نلابهئلصند وبر وار نيب انش هايس نائيدواهرسوربش هداموزحدد ايو نايدامندركن انسو

 هلنر لا دش ب نط ن اود ايج فج شرب ابسا عل وج ) عتب تشكري دوكو لتخاو تحقن لاب ثمل
 اكء اهي داؤغل اد الو انيشحجملا ءاوغلا مالنا لامي قشعنا] هرتخوس عاْبلا ضان توشمرئزوسةعزول
 ذارد امن رشزاردوذدر نلمأدب عملا رضف ىو مازءعيط 0 كأن عكينمدر صم عال نسر ل درب هرم

 دي ]ئلاتجوا عتامطبحو عارم نان انما نزوب نر برجر ءايلاب تلصق ازركت غفصو يزجرهزا
 ذبلح عتب يروه رنم  ؛ىنفصو نإبزحا عائم نداد فدادر قحربو ندركزارد عيسم عياموو دّيج]كر ورمل لش غنام

 ماقتسا نال حلا نون الطلاعنضو ماكنلا ل علدرنم هو راور وحرب مضل ايمعتم كلك اننمس|نننذ إي ىراددوحيب عم عانموا
 ةىحمعل ايدو مكلاب حك نينا جوكزان رشز ايدو مزاللعتع/ابلابرنلصنضايو ندادىداددوخرب عاما

 زي كمافطنارعؤنعيجر هاند درككاب فعحان مابا ليلق عجب ماد نا عع ندرك, ىفزءاجب ككوزمهلانم
 8 تشاو ماك لناونرسكنا عادم تخادنالوبو |'مخضب معنتسادن ايارضعو ارضي دكا حلم دنز أس اهزحو

 _- رمىاجن دش ان ملع عامان همش عغرتمر طسعإ »6 علمأ عانملعو بارخازف هاكر بره ء وكي و ردو

 0 ل ل ا

 ادج ماي طبع ل داووه ايفر بائشج متو لمه درزن دشار نجر هرم امو كور تشم حو ارعهم|ازعدا بصح
 لاذ رقيقا ناكل بيو حابب شائع ضعوا تيرم د خذا نرش هدابهداي عن موكذ اطر بنجد ندرك
 انمالتتل عب عضم نوكب ناز يعوباركس مد بنمعلازهدمرب زر اكدازب ناوهو عرب بح ركلو هم عروب د كعب
 الش نبوربذل هدايركلابمعزمةعرج ا ثنبتهزهين امو ل عزمدبلعامل اق شوكه إن مضلايمعزمذحملا دعتبسا
 نريشو دار نائم بس ماع عاشتما ٌقيشود دسيسوكو نو دركر ندبذدد 2 لائثسدانعشو عسم زوز م

 "5 يريانج عضم لنبابر لك وسم ذاب قزجندوبرو ترجو مذجواكل شام نالننموثسالاثسو ٠
 ”ةاونخادناو المك مم ندفر بانندواررفان نان مدجرس بابو فيشلاب برانعواعميم] جرو ندزربشم جوار مد ٠

 تتذو كو ئيئاكو نم تغبةعصانز ان نائي ناري يشكد ابو نازيى ا عصام شن ازحد فرن رشح ردو ارم
 تمهذو صماء زمرالا عضو به :ىاورلا صمون يابلا تبهذ اذا الا عصمو بها ذواعصاموهر عش ل تتد

 ةيؤيصم جوَصُم نوع تحر د ذوبمو ير سهل معصم ندر اراربشنازعشحاصعاضمان دكان اطئوّمصام ٠
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 ناكل لوم تحاس الا عاقل دنع عيد علا ]نرسل داب عج عداخن عونا عت راورظنبمذ ع
 بوو امك وج عكو نادرعد لا حارا ا حتسكدانلبامل

 ذالك يتكأز يعجامهباذد شو عج ةاوحاتييادو ءاغك ءاعجل هز هو ءاعن ءاهمجرادلا نه ترش لاقب ثنناثلا
 نيون سداددوتسدرش ناو دس عيوش ايزخب مع هتكو مائل اس عنك وحال عاب زال وزجالك جلع

 نياعراو مودنرسر هداني ابان عارك ل وإسكو 0 ا ع
 نأ دبونمززصم عركورنم الرز يلاب عيكئ انس ثهب كد راب عركارش اب باييركن انس ايزحتاعكمتاطيراكاردوتس
 تالة دتصوهيرعبلاهريزغلاف ضيظولا ل زنموهو نان جوو اكو دنبس وك, جاب متعلاب عك تاك ع غنت شادرب با
 قيل اذ عكاز ماض اوه دريلاو عارذلا نال اعادغ م اطض اًءكدبحلا طعا)شملا و د ع عيداكأد عرأ تنوبوركوب
 نإزتسا عيوبي و لسا نب عاركلاو ذنب ةزملازمقسلاوه عومدالال نوم ةزخانم:دقتبتغا عكا
 يبو تسدرس لنوسرب د دوبن اكند|ئاهيومناو باش دكار كى دبس مكر وو 3
 ذإراثارزدانن انسي نهددرسي ابو ىإبشييرباب دس قبره سرد نتحويسوار مدري ناد مهقالا دش إبزحو با

 لو برجل اهلعتضخاذانلل ذو ايه هظةنبللا إبل در بلا هآملاب اهناخ ترجو اهرب ةاذلا تكمكلائنب دنادرك
 لذ يزح موعلكء كو ازحينلاررزسكك سن درواد وأب نأيب مد عادلا و مظقمتيتب تدرزموه ةروعمل تكل
 امذاليلاهجرنجولاوهذاسوق امزح يحب تيل حروم خوككلازمادن ماو ترند نميزاوجن انو يو لوا نب عش
 ات شادزابرجعكمك اونرنتلتبتلاوع مولا عشم مدنند كيلا وص اب ىار علف سونعلا كت طخاا نطو
 12و مان حقرنم اسم عومكن يعض ار جزينيتب كدر جرم #قزعرسحاذا يزل كام ن وش دب دانت زا
 درا مرد تجؤلكل ثموروتح ملك اعسو عل )نامت أك خخ [كانيرداببككفك حلك ماكر مكوه دوكيرركلاو
 0 عوكا انزعزخابلا ضو ره ايه مود ندرك وبازعجشعماكم كلكركلاب عكرباوح ل عري وأ كن عالكلاود
 واما زرب ناو لثم عانكا |مزغعب معن حكئدوزوو ىىزمد هدانسد بوزي)يمور اكد هما لب دزنو هدي صبقنمو

 ت6 وك داني ع مد ء اثك هدح ديك هز أعنا ولو تضويؤي
 ناس علا عوكطنغب ىزا نمو م لابو مادءإ كنا ؤوسزا تس دز اسناورتسأ حاكم 0
 لضم دات وع ىزجنانديسرب عجم معان ععازكذا إي درد كس ندر تسدواسرب حولرنم تؤم ءاموك
 نتج عاتلإذاول نممتابد وعل ايا. هتعيوح نابزب اروكن دادرشذوسوابوكزش ا شخوس عزل ملا
 سمر ندر ى إب نيديو ندي عطل انهتضيم عم هزكوران ديك عسل يظر امنت جروذولزبرو تحارج

 ىش



 000 :1 ٠١ ١
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 : 0 وو هلبرب بد وح انطق جيدو مجرلاعط ادع قمل اثم. ىلعقو عطف ]جروب هم+
 رام نرملا ءطشنمنالذد ندشايبر عاططن قس ضرالا ني عطق مفقسلا

 للبن اكول نالؤنشخجعل
 لال بكر ران هبو زي راكرو ىدربدتيثنرب وجنت نادناوش تدرك د زايد لى جي كارمن دلوف مد / ليا رت كل لدا 'مضنازج نإ رمد ضل, عاطل زب رنا هد لان قويا زود هدد مذنا هان ميا درا نوكتلاومصلايىظن ىرجرهالثدبىأج بلر غلا كلت نادوسد الش حرقا, داعطق وب تسددر مناد بيش عطف نبل داير ب تسود ودك إو كادي بنان اقيلتا ج طاقم يجهر دش ىربس لس ىاجمطقماه اينما 500 و لهب نالع يلائم, يلح تمنوا تبهذ.ةقفننرمزدس رجا طوب عطنا عولتةموه نالفب عطلان لفافزاهاددد ندناموزند ويعد

 ياي نعم_ انوش عانضو نرابمو كني نزور دز ال فم ل سودا هام روكا هادو مالا ابعت كسك حاطط نانشلارل عمت شل د ندي انجح نددت قالا ناتو واوا تعشق بفناول الغلام غلا ظانالغ لطذادد يكاد ج يجنب جافا مز تودددبب حلات هجر ندرك ىلا قمنا يمال ذججتن كر جانا ماو ثيل ضان لنع فلاب نع فلا 00000190 ةقو| ندشهز هو كاس وكب اجانب نولش برنو نبذ جازح درك ربو اصبف كعطقب بوثلا انه لا مد الل تنزل كلا رمان طق لا قيار تخر بى اهحاش نداد ندب رب علطت نعت مذ اونهتط ع مزنب مكرم 12000111010 كرز خام اررعاطق شذا ب نحضذا ساوحرناونربركاا مايل عيش نالفمنااثد نآررجو نشا لثم يان اعطفد ايفل لا ادةدأبد دنس ودم ار جد دبر دوك كلادنلا:عطتون دارعولسلا ةٌصخم يلتقون جر ندورغلا لتي هجن امارس ىلنادل طق لويلا الايدز هنأ نيود رانش وكر دو ندر هدايه داي عيطقتر اويل اةوطعم بئرألا لاينر نازجورعشو رب اضوو اهدي دوكشمماجو اهراي 2ظ10110111111 0 ل
 زيدا ارجل كد دبلا ضم نوكةزاد وللا زال زير عواقب ال لتد خلقتا ندر عنا كال وانو ودل بون بولت وزجرمل عيدنا عدلا ةتم انوي جند ربد نأ ناد رشف علف دوش ناكر و لقرب كنيم ذرب وشك ليركلابعفلق نيوبلا طعم دو عبانهالا عفش موهومنمتضن عفش لحد تشق ران ثكتاعاب "مرد توزن نان اصلا. اكد انف نذل[ عنجد ىايو سد نرش نرشكرد يراد درر معو باند مود رداد وز اضم ظيلغ أ لاب عافت اطنم زاد, تاب مشن اوم درك عك مند هوس تان دانا كال تم جرم ةللؤماواقمادل رع - هلاهد ليج عمت داليا ضاومو إب دعدذاو عاري ردن ركب حانت كا عقم الا زعسرشلا

 مف / ناو عطنا ن ليصدو طمد زبد درك نك ميار زلاب م نيئدروتسرب كهزيدركمد جم ةزش نام وكرسد
 ا انه

 كمدخل

 ١ مان ار امم هدشاوزح عاما © افمزيع ادؤيتكلا معمل جافا نديباد كدازحدن هوندز| ىعب حمض نابدابا.ىاه نكن الفم نعس ع عالف نابدرسكلاب علف كان نحال |ي ثسب ريازتا؟كنسو خولك / 7 هدافاكتد كرزب زن ومذلا هرارعالت دوس ورايبذ و دو دش أب دمار غيدا سوا نبذ 5 هرشاود ودلال ورمس ا | 21ظ211010101110 ا يب عرار لفرانادور شكومو ندويناونريمدب كل كل نالفورلح لوم طع هدةزددعب رم عقال ٠١ علزجلط ناكاذا هلة راد نطوتسم بلو مضلاب مل لتس هو رتم دشن مرا تجر ناو عزك دلش ٠ مس ل ةياو جمر اذار ادم بونت تبريابددوسو كيابل جا سجدلت عيةلم يد زينا دابدن ان اوما حركه نركلا لق نان كارلا د بتنداسشاذ؟ونلا ساب

 اهيل

 عفت
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 و” امم

 أمنديل زنخ عيه ركبكبى رديف ن جدورانلا لا عداط ليصل اتبنج مه عد الضر يصلا موب طإ تلا لعساتلا

 دودرساكر درج ان در وح اًبونديرسر اكونتنوكر دورعؤب ندز ل انوكب.ىوورك رق تربو ثوبد عزت

 م اولااعزل تهذاصعلا ال خلاؤو تهبجانألاب ع زب خب عنز برر مساكب لة جانج
 رد عيا زال اصتن اب لعق اذ كدا دنع ائبثبومف نثنمركمااذإ كبالل زي ةجناغ بولا ماكر اكحت )ل صاو
 نهب دارن تكن دادشكب علفادو هدابن وش هاوح كو نساوحتيرادب شك عرفنا م طغب عش خخ ندرك شك و

 12 ععةلجبرسن دشبوويجسوربارب عرب هد صسو الب انياب يق دس لاير خياو ل امني زك فلا مذ ندادركل ان
 ا

 يل و ءانالاةصوانضلا عزنميّساب ذوه لاعب م تآك حع مدضو مدرهز هاكر دن رشب الاخت رنمدنن عقدنبازمخياذا
 يجول عنيكسلاب «انفلا ع يجنموتاب دوش بلل اقول ضني عيذ حام برسل غلا مابا كلن كج عيو رجع
 نهءرشاافلا لدا تقس ايدو لثم عدا عاخجس رامز جوم عيدا ّيجر دا نب يم درسا حزب عيطار داربو د نا ذو سايق
 0” ركون وطب دة مدس وتم الكل ماوي نا اكتلالكل كعنوهو ان اعل اعل نهر ىلا

 أعيان ه:عرقل داكدددى اهتنعرل عموم راكد هبنحد تاهو مراقلاٌجعمألا عيل عازقىدرعبتل :طهمو
 لاعبا هابىوسربقيرطلا:هرانوارس حاسرارلا لعب راسم سراوفدرعزاولونالف عيراوق نمونداب دوعنو نباصاعل

 !مزلاق حلا صفلانتسال اهي ضمد زعير مج عذ ناري لب هكزيش ع برف دونم هرناوحزحةمجو تام موب كاهتنسإ
 زفان لام نرتهموزماخر حواجب نيرتج تيب ترق كاعر امل كاعي نالف ل اب فيرحو وره د عبرف نالذ لاي تهيمن ثكو
 [قهايمنتخللنإءعذو لذ كل نال ىل عا اني ن دش مزيو نتثكذ ان ةسارب عإذا ركع لجو دمج ابيض ورب نكد كنار ف

 ىيجيعاو)هرذاورةضفكى ل تجذاو بائع همابربادلا تي لاثب دثسئاردونسن دز نانعو مبان
 اكد هدام ندركت دؤرسود هنكتشد واد جيزي يزش ن دركي لع جز عنو ةروشم] ببال باللوم
 10 جوت ككعراشم ندررهذو نديك از ضاضودرعؤلا كتباسعااذارنعقفر تعال اي اب نخاننإء عدو نإبلد نمضوك

 ا خف رسلا ودق ردع مقداد ررخصللاب عيب بلقمادل قنا تبا ولي ولذا زك
 ةددعصو دوثسوكشوا تسدردو دراد هاكدوكب انركناوككلاب لايزيد الذود رش ويزبوكش اب دال نهر ركماو
 ون دش كبس عرف هادددنن ندد انذدواد بان شنب طقنو لجل كضرذأر نمو ندب ةفهن ون دش
 نبسرف كندا اهراب كلرؤلابعيف بريف بلغاذا كّتدلا عيت طوق نمو ام غضب ع نفع كر دوهانتذر بائشب
 ادزباجسا ندكهداماو نرنانهدزسان اجو اجورسنهزتس عين منعوفتقو ثدوك من دزتسو اجو اجو هزحناؤش
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 هراب ل درب تتينب علو نإ ءامل ان دراتهد كبس وومكتس رم عقم كلهن دل يزل عيقتو تك عقم ب
 قلع كبف كنجوانتسو» ده مادا ٍكَعِناَم انجِطم ثرداذد ع عزان رعسدركاد دكت ومهشلابرعزتف

 2اس ويدجب عششلابنوتمرل لأم كن حاول نّرهو! ثيدحؤ ولان انكمراةلادربد هيل نسمي اهدا
 نأ انا |مزضب مع ندركهدككارياررب داب ندكد هدد ى ارطلاومؤ مدا نمن اكن اف دل رعشمب مياوثفنمربدينبز دولا

 اوعلقا اللزعمونملوعشم او !قيرفسض مقرف كلاويتتسواوعثق ان موصل سهنضو غذا دواوصذاربا نرش هداتكمتنت
 زشارراونو مجرمارب |معرجن در :ؤحوزو مص عصور زساك حصف لنانندانكزارج كرب ةداركلاب و

 ليلو د نابي عصتخلاوناو العادم هضم بودل وانغ شادراو تشن ديب مزدوكيو
 رك ل دوكنلنام دزحو هزيدو ثّسدئكب ندذر سل رانربو ابوك شارراؤحويفحوادوكبانرياتخ كشتو تنك
 |ممْجِءَع دون نالكر كل دوكنطمارب هزيرو هزجعاطم دادزبالو تحال ع وصتعمومؤ مبا شهدا دل ايي نمو لل اوك

 لام معصم ء[نطاطلزنم كبانلاغلااولكحوطءانب اناا وبا لل ةركواروس ةساز حيف
 فربسوالبربو ىجنا قشزكعوظام غضب عغنديرب عطغ ديزكسونزاوجردب عض ءاتساثلا مريم
 تحن لير معظورنمنخ عطاوفرويط كولا عاطف نار كعرباب ربس موكبربس مسد ن م يؤرو هأج بان دش

 يني
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 7 ضوام خيععد دش د دز تعم عمق كل ةؤاضينحناكاذا قام ْمَ عاف عار نفك ف عفربآردنبسوك

 كاس

 ىعاساطنالن ءايوزءاطلا نسجوانلل ةبعاوطل حن الذ وراورن يزد عاوطعوكاب ندونئراوذاسو ندركى داون ازد
 ناي تجيزانكماو عز كرداازاشل الخف عالما قلاب تجمد ندين اسر هوو ندرك داداه عر عاطا عّوط هو ناطاوخ هركم

 . ١ عماطسدازجرروسنديج علظ والت ل ضفدعب ال عبط ندشد وربنا عاب هاكارجر رشا: تلعو
 نيت لع رار اهبو ناك ءابلرريلص مدر ىراميجب نإمز هئاجندما كنت نلزولاب علظمدز ثتضومنم تغنعل النائب
 معي اول ل صفى |مب ف لنكءلبعميراورمزلا ك تندد نمناملا لعقد كءاظاع ةراددوخ ناب نكتهد ويزن كمل
 نمر د وعن جاف نالغب تلزن لابو كك 6 م خطب ع رك هدزز تديصمو ندر كدنمدرد ِ 8 عساجن كان درد تبيصم

 نلف تيكسوتالعدنة يود دد»دإبو تمدد عا عت ققإ 0 عرف (ملاينلصندش
 ف نوت اقينزاس خرد خاشن اركناكو تسد خان 2 ماك ومر مؤهزمم 2 ىدقسرب فزجرشزا جرف ىإبد تسدزا

 رابولاميإإ رزيبدوح وفنان دشتربد عيان الابد ندوسربأصجبو نافك اش ذاق لةسوم نباذكان اشبال عيذ
 تعور. عيار دله وكع رانج ع عاددجل ى اسس مؤضب مغ دش وكر ركود نامت دنابو دتيئا نباتا سان دز ماك
 1 دعا لاقت نسما دوز هوكىال !يذااد!لفسا ناو ىداولإ مراقب لزنال يبون مانو هوكربزمهرافزضح مان شبا
 مير  الفبانهدالانب الاب هلصد رادو ايد كد ضوزالا دعضمانذحا مل اع زساءرافاثالف تعلو تمر غاب
 0 خو نتشا داضربح وى اون هركنالو حو موهزان دب نتفائثنلعو بابورب ثادتباهل مب عزا امش لاقيورباملرمل

 تا“  ةيضو ]ل اسقزدو نروغل كلبجلاف تذل اهب دادنمالانموهو هيكرب تدماربو هوكرا تدما هز جين عيد ندرك
 موراتا بارنلب ى ان عراود عالت قدكن در عنفنكلا عزعمجر جيوفلا خي لاقبو تنخيئازركءاذوجلا خف
 قل يابو نمنانخ ازد عكا مناك عض ندش مانيؤضابو لج انو داما تعفنصو لاموني تزل
 عقرو لتس هزخدعالفانتساو>ار.ليضادبسو تحددوانيخاش ن شراب عرفت طز مانيب ج حيف عزد سس نوكتلا
 رع .. م ةئااشكانانسلانناب عقزتز وزان درو 'كنادنانثكان دنا هدد حث له دتكذلاب ىدددر ف كادوكررعإف
 0 ٌةيسرتو م عاضاسز كرولا عزوف نيعسماوتزتت كا نيأ مناور ل اذني نجس. تاس وسكر ن دش دودو ندكأرب
 نوزيكت مسار انهنالل لاو لعمش وصلا لوسر ل ةندبسرد |يزهوربلا عزو نم عزذ لاير رسكيز جو انبو مت آك عت

0 
 ج هنمررجرةلصدارضالا سوهو ندب ادرك ميد ندر عرش ن دسردإيذر ندياسرب عازف دوس نيس ىدزادخبا
  ”هرلا عشت نعزخثسومحلاؤو دش نهري ثسويذااث بلي دن دراثد عصف عملا هعنفتكرل مولزع عفا ذازح عرلون
 . عطار الضم اذراج عيشدبب شد عيطؤم امض ععراكن راع اداوسرب عله كد وكن دنيا دركرب هززرس الغد

 حف

 3 "ل تش نلنار عفش لم عاظفتساارىراكنئذإي عيظفو ميا الويل عنبو ندين اسر ةشزبو عيظندل عظم هذاك

 ف
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 تف ميسوم

 م

 روقيامم معاَض 8خاومرؤجسمدت انمئان هنو ىليجاشلاو مرنم العاهل منافع عر لوفورنس نقن انتم
 أادهرجزتفاكش علف ندين ابن دددازب كناب نا شكدازا عيضفن تي ل شمر كلابو عودا مسزإ عؤدو نداوربب عتض برش

 هل مين وح ذيب خادوسودر اكورتمُسِو بر عض ددد ورد لس ىزبجنا نوجرتسوبي لسان ناخب وسكر "ركوب م مي ىزحاعلطنو رم عش هل كلم ةاماو يبخل عابطك عاج لل انزب لشم عابد وحر سن اشف ىيدبورسالاب ؟:. عيد افاريسانر تف نيمدددوان ب عع مهر درهكرإبركروسو تبراخندبكتسويروس عب املا وف : لصين ابانكوبوجووبنربمد عض ىويزج جْسوح صدد كما كععلان لشرابسو نزف تايزعلاب 6 ىلإ ركل هزم ملغ ىإ,ن رز عل مال عطنا سا
 م ةطرؤعركشمزا عابقاىهعشلو كر زبر ايببرضلاب علم تجر ورفوكشن رشي يطال ردم جنم مولش تال معتم
 دقو هذ جر رش نفريض لاب عرذ مكوهدرسا ضلال عب لقد دش اذا تن هذدانجاددادباتجاديكبسا 07, نيف دان اذاب عادتنا مخ عف مكراار ركن شاد زابواد بسا ندر نانع علم ندشس نامي عانت ناه دب
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 دورا ببدرم حلوو ض ملغ علبه رجم ذو فعالا ازا مدل ةرئازم الاف ةبالارلاوفبو تؤمتمدنض عج
 تألم اهسو كر هلم لش اثق نت ل نعول ودد ىراكرب دوك دوك قو هكر انشدك د ناسا' عنا 1ارماف نو الصاد نعول ديزني. 20و دشاب او ناتيابدكا ةونكدامج نوط اننا وطمندروا لشاب ضيزورخمأت دوحزان دونم لانا ةن عوطت لن دوت قدرلمز عواطت ل ضفلا ن يعز رجراههذ نماضوع نيش يل ءاطا لوي ناربر بوه ضلال عطب عيطسب عاطس لونج برعلارضجدو عيتسيل عانس لويالانتسسا اللا همس لازجسو ننكاتلا ني نير امدالاباوعاطسلا زج ذوادا رفد بسر ان نا ادا نور ”[0 ماطالائئتسا :انلاهزجب ري اوعاطسا ا يلزم ناوين ئاطتس ريس ناشلا عوج كال مافنم أ كرب عوطوش هاكارج دش لع ازهر ماللاب ملص [نعأ ن غن دركىرابربارزدزعاظ :لهزز نسدواد درع ل و واط لاو ما ذدابدل ماما مما لاني كتل قدسي عمر دهان وتدل بت عماد 21111111111110 قطو تانيا دور ايبزنال نال تجحزحو رش عطرا بن ميلا مضن الط لجرلا عمت جتا لاب ندركراو ديما اليانم تعن عماظ عط مناك مخ شادديماو درج اطعأط متنويرد هب مان علبوط زيوس ناهير هيام نيل اين ز رمهل امه انج ةعلطة زمانا نبذ دب ضذزعدالا ع فج ىرير كلاب لذيلا عهلطرسلا علط علطبل سوده وركن الط بليل ل بؤر نيملع فرساي عاطل )وهزم تيردحلا و دادخنلا نشا ردوشد نحر نئذاب عالى لج علكصمكلاو فلاب يداولا علك ابد مبا قرصا لطلاب عياطمالاان مهلسكلاب عل نايريررب عالطتسا اهركيدزا دشن يددلي زار هركماةعلطم خخ با لط |ئزح نجردرنيتسذ وكس ءلطرابب دل انك. ق ذاضر نط ندرك ارت ندر نكن اثنى الئ ناو ثحردن هدرا موكشاد فريج ندد يد عب ة اس نياروكن واد ف ومد عالطا رظناانلب ادور ورا تعلظنل اب وت بوكت ىزجر و دئس جب حظي لع ثعلطا عاب ١ يعل وكر ىل اطل اهدود وركز فاران نشوف: وكب ىزجعل اطمن دداربو باغ عا دع علطو ماج دل مولع عطا اند العيص ن دش تاو عالطا من آدعع هوكرب نرمادب كيوب علطزنينطمارد نازي ى اماهركو مالتي علطم ص | ن ناز جهر اننا ندمأرب إن ناوعيطمزان ندشرب ع يظن كشمن در عيب م تا عندش هاكو رم نود اثم دو نر جوربشمبقذرككنذو كن لرابط مازسكلب عل هدنزاسو نزرع عاَبط ةفل بي سكب ةزيزمتكلا دبل نقب بإط ةزجنيطلا تعم باخ عتك د اوبسد وريث زتخاسو لعيد ئاصممانرب ن دانه رهموأر مس 3ك« عيطدر عم مالاؤوهر ثا وش اييزاناب دك ئرس عبط ءاطل لصف عوض ننل دال هنن عما نمئعمو تل, ماج بانت نقدا مز ةنب ل بفد نادل عنا“ اب نالف لابو نم تغب عيرطم اير نيعضر ايس معاضا مّيضميل عايض بجد نظل اعبوص:كفسلاو نبل تعيس نصل امل لان زج ثلوأل ١ اموجو نول تنس لمجد ا قرئ | ييلط: عربكل تهرك و ومو لجر ثنا م بر ضي نإللا تعنيف مَصلإلمملا دو ناش زكر اني ب صان عيبضت بو نالو  عضرخصت عبط ركاب عض عابضنيمذد با عيار عيض يعم ام معيضمأرب نالد م زود نمو [ حا ت عع نرشكاله قلاب عابنم هيض ىوب نديصدوزوانن رينج عتب عوض ككوجشلاب متلو او جناحبض عاوضاركن ناب بره .كدناوح ككوجانا ود جاو فراولاةخدعلاب عوض خرم ةدجدم و 3كناب انيضنا ضأن عع ندي اسد ند مارادبو كم ىوب ن ديمدو ندين انبج وص عالضالا: كه ىكعريشو لمجرلا يلضتورل كلام موق ىال لطم رمال اذه لطضموم ياولد القال نا ماطدالاب عطنا لع يو الا اذبب لطضم الل كيو نارام تسال ندشراب ناو ن داما غلضان دش بارود مس علشت نابم ارانب زيوررطم كلغ ما عياض روف نبض عيلض ين غن دش علا تعي واب ملضرت ادر ناداند ااقيورنم تنم ض راوشلب وس شل قد [تأكعخ تداخيد ند زول: ع اهدا هنا ٠ 1| كوشل نم اللشلا ور كمدلاوهو كلا بهو ا نالف عمتاعلضلافيدز اجت امدل علاش |/ ومب عن دود وجر ندركزم 00 ّمياملض 6 عالضا عولضرنال نكبر قرولبب ناوقتسماللا ندد اضلاسكب لوكر كنس نارك

 ناو



 قل

 ومو دن دس ناش رجة ياو كوع درو يكب راندسكبارجم نلت خيكلاب عافص يابا عضو لا
 بابرم جرد

 ءامطص باثلع ل ثأب يبسوارمنايمكنازجو كنار غر وقس يلا

 اسك شب عيفصنيمزربن ءانضا كثيو ازباب هريوزخز ركل نابو [فعب عع ف وصرب ندز عفصوسذ 4 بيو اج

 نيف كلت اصلا هتعقصو عيصف غيلب كلاب عفصم طخ هدز كي نيمزرعومصم هدا نيمزرب شفا ها
 اهلا

 ندا علمي ئاجزاثنوكسو لدا منهو تليرهلابمعلص [ اك عخرنم تغن علص|] جدع يبكشد وم كلاب
 مهلا ئؤاص ندركك ير ابرام لص ضلعو تحرد بك يرو عن كبا م اءلص رشأر رت زوو خاشو اه سكؤاط ءآملص طوع

 ندركو ندكت نين اضيانانلاوءاقلاب معهلص دبوز حان ىدر كد اج عا لمع الش لش نمي يعاد شم

 ين ءاءم<شوك» زح عم ) ن دغر غمو اوس ن دزمسو نركب نيا رج نائلا,نيس ابّككو نشرك فمو نوز

 ىابوزت .رطاخ نأ مءارم اختي ل درامبشه باطلا عمداوهز اقم ءأعمحل اي عن ساب ىرام سابع بار عدس ريل ؤو نم

 ندريب اديضحرب ىو اهرب دولا نوحكىزياعتنمّلا جحلاقبووا فج كشز ذيب ودا وكءاكانبا مرار
 ”قفوهد (ىراصنلاةموصو اهيساد دقو تقاذار عم بزب اانا بوعكل راسا بوعكلا عملك: تضارب ١

 عض ةورعملل عنصل اثنب |”ئنخب حبلا ذلص ن درك يو ى هزل جوك ندرك وكي مّصلابحنجسارلائطجد اهنالازئمررم

 هتف انوكيببسا عينص زؤر يلع مايْشلنسحرسرغلاعنص ندرك ش يور اكزعنصر شبر كل ابا عاتص) عف امض اكس ص مب

 "رد تسرد بحك اب نييريل امنصونيدبل اعينَصو نيديلاعنض]مرو عنصةوسو نبدا عاتصؤماهدودز عينصئجم

 منصر الف نع تعطسال قيمسفنبو دنجي كل صن هركدوكي عانطصإ نه وكيد عيزص ج ءلتسدوْب غناضدو>

 |” شال عم دعب واول نال ك با عم هريدمث كابا تعصال مومو رمّزحورتعبطصا اذا ةحشصو هور تل انالذ ثعنطصاو

 :وباو تا تعنصثذلقو تعفدرتكو ناف دبكؤيرعنمع وجر ضم ا طعنمطعلا تل بمن ًئاورماننم تمتاز حانملاو

 عادلا ل طنسمتعول لاملاب خال ملا دن داد ثور عن اص منز نتسار تش وحو دوحز اند اهبوكليرشور عّتصت

 لشلعن ونلاب  اعنصايهلاةبنلاو نير بصق ءانصراوتساو اه عناصمناراب بان ريازركو انا. تفو نونلامِجيمعنصم

اطنإل اقيتشزكب ائشبو ننكر با بسومنممذالعابصنا عضحأت معن درك نكارب عوسرابن
 كاعارسموتلا ع

 اه معلاب عوصاضياواولاب مزهلاب ع عوض ابو تبن نيذ عاسلش ع يصتهايكيزش كثخو نرش كرب عوضا زد
 انركدا دمتونءاوددجابتيرتاردتسد عامنا حضر أشلا اصح يدنا

جم رتجحانو مقنك كمّضلاب نالذ عض ءاكل ابر لشم عيبضت عب اضنانلاو امش 5 ةرردرارابووزابروتسن ريبز ابو
 

 قركرلل ع عابضو جدانانبنمهدانرداغبضطزببجإسو نامررسؤشم جنب انبنمزبد ذك كلاب ناعتض خخ اسودانتكدلئ ضب
 اضا 7 ناد عع لسان نرش دنموذرات عم لو يلا ةعبضعبض تح بضوء رض نعت اونا كح تسكرب تسال سرب زاادر عاسطضا كالا

 ينم تدن عجاض ذم عاوتضا |م بح حلك ون نحول طرب عج نذ مانعا لناو نيكبز| جرو يمعيجضدلك
 ياو ءاضلا نوب اميل جما نولوتب الج لسالنورهظيف عصام انرالاو ىطضاك ما الاتبلت نانهل نيستا

 واهيرب عطنا عي الونن مولد هيلا ايزذاءاثلاناكم ليد نيقيطمزبة حني عم ارك مجد هامل انو

 ِكيدزنوراكرد ندرك صتت عيجضتباوحم عيت و بلا مرعيغلان م نالو نداج] م ورك وسار ضو ند اياوح

 :لفلا لاف نخر ايسج رموز هذ نم فجل جر ف اجرب دوب رقم ىراكذا ن دانا وز ريع نرش رؤي باها نرش

 ايش مجاوضر الكر ازطبو بالكريركدإ ني نجر وم عمدالا] ةعضوم مان عوجتضانمعن اوةعجاتسل فهلا ترثكاذا

 قرتضال شلاق دند كر اذداخو جاتنذا ندب نبسوكر دروا وزو عشا نارسابو دن دوكوراكزشنانب عر

 عبط رو ب عمراذد ثراوحؤغلا,زعارض ب عرد ثس/وه نكن او كشخبؤرش ميا عيون نان كرز مجيرض عبرت
 عتاد شدت اير عراضم كبد نير نديسدو بوزب بانا ند دش كيدز عيرتقن درك راز عض ىنيعشوراز ا

 انب نيشنوز عضعضفنن وركب ازحو ثم عع دنخيفوكم ناو «انلا ضب ع انتو وهضوم مان :[رلامضو غلاب

 دفيع رثعضعض عاضكنم ند انلثبهذآلااهنولايعربدبو ال هما عضمنغان ثيرملا و نوركوت نزيد نونذاو
 عدافْضْعحُلْرلاوداّصِلإ كت لفض بانل عضل لق. ناوه بلل ارش ن راد ثضانر عضو يزجرهرد تس

 2 د ورود از سنام كسي ذل اب ىف ص منعتسن
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 دج عطس اذ مالزارد علعشنب عش ف انْ 21 زادددرمون اثيرب عانعش ار باش يؤم"

 قفسء ا صورك ثه وح عيفش هع راد يجرب شبمورقان كرد ن دشب يجو ندرك هاوحو ن دكت وجو زيد فالح
 هنا ثيرحلافو دشانر كمر يجو كت دد كباب ران عفا زمان همذو اك نسم زحمنلاوم عفش ندرك نهاوج ءافش
 عافشتسا ةاحاو :بلح نيب ل نيب عمجت دل رهو عيونتراوان وطانغم هلئ الاظض اهذناب لف خاشس ةأش ال ان

 نشد نم هرد لرولابعكشب ةاءاكشهيهدحاولا نعل اد عمجندحادوه دونما دنبوُكري تسرب بانفاو بايسب اب
 لمي يلاب حقن مومو م عمن نهرو هوت در ددوا وفخم ءاكشا مانا عجول مكس تاب اهب معآ 2 عع نش غن
 نمت سرجلاذ دام قب عنك ع ومع مش مركملزمدىزاب: همشم غارجن ديكر عامنا كر نعمن وست اموهو
 كنسز عوشز عانس هدنرنخركى ابن فلاب حومجساتلاب ثيعزمول اني ورب تير اجمل هما هرا| ثهمملاتت
 تكرم هونبدو ن دبجر دق شدوحو لعب ءلصوكر ننمكمز عينت غش ذر زعنشي ثم عنشل تخعنش م يطب عع
 وسر ليشويرد حالسو ن رشي راوس ب ساربو ندركهرنكارب تيرا نتذرردروتس ن دبس وكمتشت ادهرجن ورش

 (قعسرشان م دازنى كبد ناشي نانمدد. كمدرب الب اذه عهشو ظملابازه عوْسان هاش و كبة عوش نان تح 0

 ضان اوبهراب هراب ناخادن ادايربخن هركزناذرعاشا هدركائ نخب عانس عياش عاشسم بو مكان تربح نوشاراكشلا

 مكسجعجو ا مالتلا باع لوط اكمالتلاكعاشمو ملائبانواًبحانصلعجى ا مالتلا معاشماو هند ماتحب هونك اذ
 معيش رك ياو عيش كيش نال ماخا ل ان هزادنا غلاب حبش بائصا راقب نبجل زلال وسبا انهوزمالتلا
 داتا معيش افي مزيهب اب زنا ندينباز وزهو الار لصون إب نتحوسو نور؟زكع ييشنر بث يبو ةمورارتمم دج
 هلياوذر طاق د اكوا ناراراوهو حمرا ضو عابباركل ايزجرلاةعيش ا درت ع يشم ةرطحلاب اكد أدر الاتي 0 1

 و كوبان ند جيس دوحو ندرك تعشووعد عيد أ اليسر ردو ندرك سكون هفر مكى ددرعي أثممىع

 هند مز .كلاب عابشبم نأمل ميشلان يمل انماب كالت نيم عابشاب ل ضاكءلودر عيش وجد ىار مضج عتب مودك

 الا ضف ل ثوعياشمو ان دركزاداواد هرنامرب م مرن انش نرناوحو تدر ردو نايشرامزم كابو منور نشا

 دكان ركن راش ع بص تؤبو كلب وهو مبان مكر فلابد ربا نبتركو نبتمضسو ككملابو تك كلب عممص)
 ُُُ دي اننا ر دوب د و ع ل

 | ١ حاط ردك نتن عصرخناو عمر نجان اجو اراها قنوت هدوتتدملا
 (ةلؤوداكشنتضكوجزخوار ىزجندركنانبو تدركاج بو نابايبددبريداد عزجزتفاكش علصو سنع عومزيش

 ملص وزجنان دينادركربد لاب تلص رجس ن دك ب عودصاب ضب عنب درهظاد مان عدضاذ كرون امب عيا
 تشوك كبس نم كرولا هنيكبتلاب عيص جر مهلا زماتزه دربال ريعركلارمعدصا زا نفسوك دكه وكر دو نع
 علصترسدرد من اب عادصن لِي انيررعسدردو ن دركادبحاربح ياض ضسوكريروزشب كو مص جابصن ف اكس عارضا

 001 تماردعب معد رككداو بوضلاو نونملا دل عْرَصلارحاو وهو انيوكذادنوكو مىرايب نرش دكارب

مهرص بوقبي نك ينلكلابو ممل غل باو صم هما عض نعرانمل اقب نتف رك ءراصم ندكد ىاج
 52 اب

 هذارعااردوؤحنارف ركلا عيرمم لادن اننب فل نمل جد مصل رح مخل اتمسالا ءوسلشملا دندانف
 انسده مركب دودي ايس ناذا ب كز شيكو دو هاكن بشبو دادماب ناعرمم تيزا لدا جاصمرد ندروإلف ذو نرككنايرشن

 ةعواوهورايسدللعرداانوزجاحمنمتبلعل افيو عم اكن الئفو نانن>دناوزمو نايرصاهل اب نيدزحو دركلاب

 ه9 عامعصْئعصعص شكتخ ت>ردرب بوجو «زيشازانناهورنابذانو هدانماو هرنكما رص ةرلالعوا ءاطعالا
 عطر زاوهزا/ لبر دب ةعصعصو ,زهتميل عصا ص] بالا تبهذر امم مزالعصعضن ندكاربجورعزعذ ]ثمن دنانج
 قصي ىردا مدر يحاتلا وا مَمّصلااناهنموهل اب نبءنرشوكو نام علا حفص هرتز ا بسن ان كص جر ند: إس
 دوكلالاد ةنبانم اف باثناءاططصدرإءس انركمودن)و |مّيمفب عغندوك)بم هارذلو هاه ريد دوز كي زهلاب عفيه توبا

 لسا ناذإ ل ونفهل فس دس رحلات در!تلانغ كتخينم ءاضمرلاو كود نصءاططصلاساكاؤال ارحل شا ام تب ![ىلثتلا

2 -_- 

 0_0 - ل
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 120111111111000 ا لوودفق دارس زر ى هس نندك دئسوارول دنيخأسرمشوكو نداد مانشدوننع نيا عيامسا ندنشي اكمل 4 مساس ماندال اب الملا ا نوعميال ملوح كشو تدي نلت تنمدااذا لإ اص كوس ندا زيوت عمت لاوعّمتساف اًعنرلوم ماللاب لص نتش اد رسوك عافسا ب دورسانلا وامل و ةعمسوا ابر ملض لازيب عصاو لرد اذعمب عانمو كارد عا جاسم سونام سمن دلة منال يوهم طال لإ نوغمدالا اونا ال
 اركي اسالي زطراص# حف موف تب مانويل عاوس كش ماداذادج ذي نم نهرب ل عاود لبان عوس رينج ايمو موبلازسوايلاك د ءاشلان مواسم اليل با لثم تعي اهو اعسةعاس جناعاس عاس تساند تل هير ضر رأس لاوكتو بو عنسةماد عسل مراميضب عندش بوح ة عاشر نهم يتلا علم لاقل زجر عمم »زنة نتولا قمينتولارجارقد تكسلل اميرات نظتءلالدا فلا لوح عيبا رد تو مت تعم يكل ل نادشنبو اهل ان قضدو |ج كرمال ناكد انظم البشر ةترصتو ثعمتادا غلاه صبا [لاظ فو كاان هذا مجيب تمس را لن اونشم كنا ولد شروك ضي عمي شسوك ع مضعماس وكرار” ياوشو آَنلب لنمو ود ندور نمد تكداوان [قانادبد ندر عضو بلا عورفلح عداسأ م هت: ارك ضر ديول ذو ندر زنت عمن عفير عشا ]تلاؤدراشكدا ورب (درانأ بدا ماتوا 2
 خي بم هرضمو ها عابس عاب )سدد عمان اس ناني من عشانا دا دانيل هدا
 عافانةمتىراهردندوموبددلددب يعاقب و عدابت ةوتكلاب عريش عيت ادكشلادألادارنع قلي تو ءانابزا ييسرارضممنلابمعبش دوز يؤ جالك املأ عبشنلا ثيرملا ةئنارب لنزانو دوطجسوناثدا,ذت 1 58 ا دز يشتم اهيردايب لولا عج مؤاد اجد دبا روس ندد ديل ووسع نهرو تمد تيم : لانهم ت يشل اني ىزجناندلا:وتبو ا.ه ممر لماذا بش )ماو نزانغ يشم ناهبش اعط ظ رقما دوكب ميثم( فك عوج مد زحرمد للا زل هج عوج نديرو مالنا نيج خؤسكلاب ل هدانب]سكل يمين مبمكلاب دلك هاك عابس,لثم عابض | ىدرمب بز شو با نذد عوبس

 قلكشند ومي يري دويل ندركت طص تع ائيد .راروكن دادلدو ندر عيطتلوبش مانو لوس كبس دردو جعجاشسا ْ هنن ماكل عنا ناتكلارن طوب عاج امنا غدا ليضمن لدهن با ادت نحاول لج ظ لان قنرددابوإبو تسدن وس نيسادرب كبس رول ا حجت عاج ةماد ءانفهو يضل ثصد عج دنإبر جيسي جلشم نري مدد يمتل جرو ناد ءلفد مالم نمنع وكلا دؤغلاب ىخعد نيج كج هدو مير كلاب ورنمتخمضلاب 5 2
 با شكت كيو شحتم كا دكا ياس عشعنم لف ثوؤحو اكول نسا عطش ردت عاحتيرتض كربه ) ١ 5 اشار نركب و غلاب جياشا لوبزش نيخادنا هكا رو شؤحن دروب كوُسسو كن نيددادود توما ١ حت 0 ندب 20111110010 ش أ نا ذا انش وولف ودون ام عيون عسا كك انشا عين ان معب عشا دله ندرك اوددب عش جوست م حسشم زاد كبار جس ول هزانجمالد» عجرم زلال :اذاق غن تامراشدل عيش هد انحنروركتساد كرب مو هارىوسارماخنداشكرد عياش اذادد ةزيبيج لش حره سفر دق مقنع حبلا قد ذو أ امرو نشك ن ابدا مياورعج مج علوش 8 جوس وفم نأ هذ ياء عرشم نالثمدل ناعرس أضر نوه عرس ةر هوان عرش ١ ازهلاهبو اجلمنمو روش كسانلعجلكل 2 لزو نمو نعم جبر وركب مجرب علو تول دو حلولا, ىوتي نكست م دز راوس عيمترمالاذط رانا مطوفو مناور يتلا هدحاول جوتن باطني عفش ٌءكاوخلا نا نجلا كبح كاب نمش لحرب تررموربسلاب غيل لاو بضل حل كغلبا نايرشؤ لد بات دس هربانهكعيثبلاثدد ٠ 56 ضلال !نوهازلا فد نورواب ايجي هسا باب نازعش عرس عورشإبا ناهكنكابسو كرب هأر عراش اى ؤنعب مع ظ 1 رلثم ورش نرشرد ىراكبو ار تسويد ديب افكو ند هداك اب رووسزداحردو مزالدعتم ندكتارو دكفوس هزني | خس نو تسارو كنيرد ناكزنبرب جوار ندرك ديب ءارو نطماود باب عيت سور ءارو ن ديار د باب ىاجم يجن ١
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 ناو غن انتنكووبا كور علز يرسم عزز رببسو ءآبشمالا 2 هلا عزاعذو جازعذو عزعزو ناعزعذ جيد
 لك ورو اواي تسوي كيا عزم تسدندقكع لزت تحارجن دش هاو علكلاومو اههطاب 2 ناكاذا اما كيا هانت من اكاذا ل كو
 ةيوحتش مرور |ةومرشثم ع عامد كوصتو دولس ميديا دو مهرخأت نمداسساتلا عمر نموه ايم يام زو مجرم عدز

 ا ل اسر هدر تاس عوفر عب ] كر ”نأكَععن دس دؤح#يو

 هنزبلخلا ل 6ابئراكندرك مزعج كل صر اكرب ندوب مزع تباو تان نطمأرب اجاحو شوكزحن نيود عابذابانُسو
 تاو تعمر ارضلا اةوريلع تعمزا] اطار ئالاتعمزال اني ىانكل ل فو مهزعميلعتناذإ بلع عيرماناؤرم الع تعمزا

 عدو زتبانبسانانعو ندا جز شرابم عيد ىاروكب جرد ندابمدر عيمز.دلع تعمجأو عج م ذجب لع
 ناو ماشدو نرتس كلب فهو نرش ةطهو تعش عبي ارصف انزخد نيالا كيف كانت

 دفهزش بااتبوبركلابو كب تنعه وس عبسو لاجر عبس درعلا بل ائيدو | ينعب محام رنغس وكل كن ونكداو نط صيظنو
 مافريغصتلاب عيسى درت مانو تف بس ا هاصإر عبس خا ذزحا طوق ربش دام عبس جب عابس دو ءآكلامضب علبسر ايجيذور

 نرش رءارد ككذم د حاصو موف 1 ا ل اياعبسم ضراو ى ورم

 ّة :روظا لاف أ هرلو عبساو رامفاعا ابع عبسال ايراد لزب نت شازكر اكدو اب ندادمارب , ارو ءاوكبو

 57 عوبسا نارمهذافطبدكب تعمه عيب ث سرد مالنا تعم ابدل عابس شا: هدروحددارد ال اسوككو اكدد اعرع همس

 الغافم عيبسو مكي ناله ع تابج خهضومء[بلا مج ناعبس عيباسازخلثو تم مسلم وبساتمبلاب تقطر جعيبآسا
 عيجاساو عاب عمجاو لشم عوجاو اضم نعبر |! عم عنتر ذاب نخح عع ل توام عبسرب نونجنرعبس نو حطوقو ندرك
 غوت وطب ضيقن ب انش رةيعرمس رذم تعن قيس مالك دك باب نصي لود تسار عجاسةان نرد ا: ورتوبكن درككنابو

 لاثمدلاذ عيمبودلاذزمسن سبيل افيو نمت عيرمسإرغيصغسل انماهرس عي ابا ةنعب عزت فاشل فد نبسلاكب
 مونلا عرس يذوباو ككعيتجلاةلص لم عيراندو ةعرانسم غي كلص نت انش عارمسإ جلا جيلا اثم عيا عما ]اهو دلاؤرغص
 اءلواهلعنم عرسزمل هدعمزنالد ولا !/زيعلاة ف تلظناجيزحاذ عيمسدل اجور حاذ تاغل كلفن اهرمسو اسس «بادد تناكاذا
 يال زان مز ناوجورلش عرس رز خاشنيكشلاب عون ب عموهر مول ادا كلر تلا, ساننان ارو عيمسا ام هلاذكت عنصانم
 لءاووربب تسويزان وجو تسويردرشسابهزيدد روس كيركرضلاب حورلب عؤرشا ليوددوكن ا تحدد نياكه زبه وامام
 عيورالاذ انشلا] اذو ءارلاديضل اءابارلؤااوتضاَماو يويبسل اذ لوعتب مالكلا هيرب تالزؤفلاب عمور مقالاو دوش ئاورب
 "رعد هدحاو قنارطو نيج طوطخ فرسوتملا عيد أسا ياو: آلا عباص بشن لهل نوكت سلا عبر مورا حدو د

 لوتس درك خ أد عاطسبنم تعن هن .ةماعن ندركى ذادد كزجلاب عطس عيسورطسام ب عض ومو ىوجو هك دمارب
 ةيذاسزنا ميررع ثدحفد نشك هامزارتجببد وحن لش فزح ومب : غوايش عطسم عب ناخن وتسوآزارلب

 ِ |. كتل بندار متر كلادانادبزدمت .:ممولن عسش دورهثلا نال اون اًضِمر بقع
 كلرراد در موه زنا نتخوسونمملد اطيل يةعفس مل نر ةيصاذل بعسل ميل وضرنمو انتبه نتف كن اشي
 هننإي عياوفس ندوكربسز وبك ءاعنسنذ خمبوفايسو منمنخ عفسارنز دب وهاب هضاب ىفسى اهيكيخوسدد عفاوس
 قفرولابعقس تهز عقسنباكرد لانو عتصو ذل ثد جانمفلاب عّمس كيرضاساركبركب غو زنوبك
 انئرانشوي هدرز ضةزحو دن درركلاب عاطس عقص نم خبل دل عقسم بيلخ ل يواذعلاب ام غضب عوز حن دركك نابو
 ذيل نائلافد للان دوكسو نوت بع عقر عاقس كيكو دنكراوتساز ايباررقنؤجب كى يجو دون

 اروزتني شوك دعب شسمل عن زعب كسر عقس نرد ادد عسل نمتفر عكس ل جوهر ندمان كيذعبةددلا
 هى إب نكرم دب وكمان ان ب جنم ددصمع يم كنسكترسئلس حئاو نإ نخركلاب ةعطس لطب اكدد ندوب
 عناء النا نكاح عب نونو دولت تحدد كباب علس عالسا يايعلابد» تاك كلاب علس ع عولس

 تائخزيمز مفلس مقلب هب علب عابتاو تح .ىاج عملس 1 هد ان مانوراوتسإرةانوكإ +ن اءنزارد نذيربل دوم

 انمار نولي ناوتش عمم رلاب فنا سار مللع تيجاذاؤسدا لاقي لضرم عن لس ميالس البوتان ب
 ملشم عام ناك من دونسو عماسا عملا جو عانسالع عينت ددرصم صال ف وهو معمساعو مهي ولث طعما مح كرلوقك

 لص ش



 ا 17

 نجى عبد كنرزرا نترك او ءانإ :لمؤ اه نديلاثدد يرجو تكن فنك عرتر اناثلارعتعدرل باب قغب خرجنا

 سبيس دولاد ندا بانا حاترإ رمد وعد هول اذا عدد كيلا طايل ردوا نافعذ زم عدد لان:

 7 كي رسب سس مضل اكن نا لاق ا عراد
 مل حسد نكح منج ماين كتسدرد كلاب رس. هدانفان اب بن عبدر : «ورنز ناخد ارتي ترمولا ءانركلاب

ٌ ةلاؤناتغلانهد تغب ءاعسر عصرا ِء[بلاررتلص من أك عندي خيم تغبتعب تب كك يبسزبرنمت دن
 ك7 4 ّ

 دلكرد نورك نينا نعي يزيجهاوج ندناثذد دعم كازلارتخم محاولا امص لفل ةإذاونممابترو ميلا
 27 عيا نعطن لناس رد هزي عاصر اعصر جتا صر دنشسان مدن ا دارو اك ي هوجعبصر ناك ىددد نذدد ددؤحل] باقم

 وصلا عضد اقياررد ارحب ن ديك يشم عاضم ندرك م سوو طاتن صر نوعطمرددودوزدوان انس ركنا
 اهعمضرب

 يرث اضم ينم رج برت نامضر عضو دن ولوتيبلالهةنل اخ نيكشلاب ضد مب همكم
 طقسا كد ارش نأهن دود نانعضاوربّس نر ثيم عونمر صني لف عانضزال با يصد ناذدرام هراوخربش م ركون عنضرم

 أ لعشر اذهل اقي ريشهو هراوجشعيضر يلح وصوم لل العلو تعدربا عضرب نال جيوش عضار ملل عضادد
 0006 :هتاشنمذ عمر ععد ل دوكن ريلاوك حلل ذب هدانددكماردؤحربش عاضترا اين رادرباببرعض)مؤفلابرع انهلانم

 0*0  لاددارا ركن دك جدام نم عضولاضالعوهو قتشادرب خضر ركب ييدؤن مورد عفر عع داع لادتمالارح عاعر
 قشادربو غالبلا مانيلع تعنرتض ارك لل فو رامرب ذوو ر لعب ل جؤلاو مق شاديرضو انبدد ثا طن وج
 بلاد لاثيو غيرثطس ل دش مزال ن دنارو تندر درونس ن وركن ابورسكلاو فلاب عاذر مب ةهو ن درو اك, تؤ هدودو لذ

 متي ماوفتلاذنمهملار كلج بكار كدا وكلب زن رطل ندد درصوهو لو عماد دوله عن صموهو عوورماذل

 نائبدددرخكر, لف ركنا عارزانتازركم:آ ضل يورط فعدم وجرمرثرذو يل زهو مهلا, ناطفرلا+ددكسو اطال ١
 لاو دنكهزحووباردؤخدجورؤعذ نابع دبررشرودباذريدو ن الكان دند سيسر نانزكمدقإ َتلايرعاثر

 عقر "نر وخابن دخيل ردت اضراضي نول عراب عشن دش اولنو ردم لاو لاا ةرزتوس
 ًانايردو افادت مهضوم ريو خود فار كن وكف خد 6 عا بد دوزجوب شنقا فئران
 نم ٌثرحلاؤد ميا اطركي وأيد نام ع يقر ماج نرش هاو رد عابزعسإ م اجرب ندرك ايببن ذد زل: يضع اررماج

 تال ايد هه: نيدصم اقر لثمن اهم قا درمو نس لرب تهت ركزنل طفل لعرب زهقت عبس قون
 خلد - هاتي كالا ثاتك الوهوزتشاو لإ عاشرا عم اهم بلقوهي جر ددوختسو عت يقمع ذب ءاح ا

 نجلا ايازيشلاءكرإ د نداد #تشبل عود نعبوتسرك عؤمر عيوجر تيل 00 تعتقنرا امان

 «ا0 2 داو دنجيع ل دوسز اكاجارعامد نزينج مز ام عع بتعز ذهبرسن ديز) تدي هه
 < رةدطاضكتو عم الن لياسة ون ديسر هر نا دج_ىاهكتس يربح نزع تلاد:

 هل قعمنلاب عدد بصذو هذ نكاد عد غزل و دنم ثمار ل اكهرحح تبااار مك هليراننمكتل مور
 لعلب هر لثم عوز نديبسرب ءإطمرارع در ثفخ نيالا وزلا نا ثوحلا و هيلو فرلخذ هك! عودؤ كلدوف دا

 ل نوفر دربلاو عير كدلابنمسوبالةربزلااذكو لفتت ثان امودض وجب هبال نال عالما وضورنم
 نارام طور وسزان اندماربو كس هرز نيتسا ىدزدو نشكر !بومصختمل ميري زيرو كر هل طل تعار لاين دش
 0 واهنفبس عجزوا هنن عازر عيت )فان اقبدز . نجلا ةدايررل ثراصاذا علاق مائطلا عادل ان لبد

 "ميل هيرو باكل نار متمورلوا م كلكن اطر تش نر رايسو نديلاورعارافزغاما ٍس اج عاد باري محا أ

صد و ماعلورسرب نعود ند يتبجو ن قشر دو باس لش لي باند ندونم 30
 عاام نيم معبد ل بس مئاب ر

 درك ب ١

 من جوز هازل ل صفر بون قيل“ لاك حولي عبر جا كاف ءاروزبا يدك نوت امكلوضدنمو م
 ن قعد درتتح نم عقد ى ور مازركلاب عبر رنكه بير يتم نشد عيد كذاب بدار 32 عمان

 عز هاعةر مصل لوو راز تنك عمهرم,عرزم نوعدازلا نخم مادنونيزن مَا ممل وو دنمو ارفض مهن دينابودو ندشاكو
 0 2 معزز مي ذادعسد كلايو دعس نببعك ب عل ناعدرزم نوركى ندد انكركيزكانمعر» ندركتشك عابدن ا يُس



 ةراكضاديض لخبر برا ترا جو ”اشيهشو فيزحنزمشد نال جيلان مشوا نزمشو فيما هشم
 لزم عزت جور حور عوب وفة ضرالا تجيد هنموىد انينارابّصِب اعبر, اعيرالدارجلا يدومجيرا وكلا عسر عمجو ارض أ
 .ةزاالو جان حارلالغل جمالك طلال افيد و دم من ؤمحربىدي داعب نجي جلال بوش رمكلابنيبد عيا عداه
 نول اقيو كيوم جاننزحا عبهجتاعئر تنؤمرعبُر باطراو باطرو بطر عانرا عايد ىرامب جان لّواعبد
 ريز دسا نينباوجمانوزتش د ديود نيلتنحنينعشنت سر ل نالاهراو مزماطل بالعمل جير كت دو" ا قع ماني داع
 نك يود تو عاب راراظعي ل طوذ سوهو تل يلاب تاعير ب ومجو ءانوكوذاردزنزمأيف نجب ديكن نو جرم نيكشلاب

 نب هرعموهو ناكر اهجرضلاب عار ركدكب : وكن دورت ذ احن يهد اجزاوار فرجن دركو سراج عبر يشن ى أب هدكو ولاه ينلم كلام ندوب عنا هد دهن لامانع د ب17
 0 الا هيأ يطعاناىدلا اشو ىرادذ نالؤريرتكلاب ذعار طضعن ىلا مل اد وزذسدإةجدا
 5 تان, د رب اهب زشابهرنكمإي ابر نأطندرخيا نام لثم جبد منابعابر تبايناواباش نايم كن ألن درامجِناملا
 | ممبسادو رهو دنبسوكت دادس مداه علب الزم زمول: د لان لس عداد حب بعل ؛ايلإب
 ظ درو نزشعبا تبون ذعب عيرنازمس ناز وأ لجو |رروتس ندركاه راه نلجبرزيعاب دزذانوفو عاب مر دوهوؤس
 . ايررلبا ترو كلج)ا عبرا عيمجانمل اهب ىدا لزغب ندوب قمو عوق ن دش رعرامجدأد نرسل رد ب
 . جيلا ةلاتركانك كيرلا عيداودانثلا لاو مهرب اسيل وما نّيس د وركلا,يدلولامداو ثلا يلئرا
 لايام لص اروكقف رك جرب ةمج اود انينالارععبرملا اوم ناوامجيرااوراص هداعسرلا ف اولخد عا مونعل أعيرط

 ١ 6 ًالاوسكأ, ضرملاةدايصؤاوبم تيل لف ثول دو عيف جدو دفل عير زر تجد تتأوه لع نعبد
 1 كلذ ناك افرنص تمعن عيرعريش ندما عيا“ دراهدو كلانا موبلا هؤناو نيمون هوعدو هواواموب هوعد كايولغمنوكب
 ٌْ ناراب يرعب تنعد ابلاغ : !عيذرلولاو جاتا وا ةرلن يلا قونلانم جال اعمسالا#ا ان جايروذ انيداع
 ظ نال عبار تازرجيريزمراد ج عيب لن اذ :ايلا نموكالكع وجرب جن اواسرإ ترامب ادراج عيبام 'رتايور ف لعئداهي
 | ١ فرمان ميازجسر زمني ظيعنم عبري وشد مذ اذطب ربو لظنحنب عوبربوهو مّ ناوجدلب مي عوبرب اهبشوك سوم
 ١ !ايرتيسدوهو كلان اتعب مي قد]بقعنرماعيرعسدو .اهلفيوباوهدل ضع تيبد نآس يبد] شعذد

 ظ هُعصعس ني ماع نة يبدوهو نزاوهن وبا دةيبدو كلام نزلظح نرد دمر وهيويسولاز يبدو عوج عبد فتم
 ...قوغيار مومو ماني مان لاس عاد عمج عاندلباهوهيبد مننا بعلم ر غيب عرل نددام ب عع دوتس ندب حرت كيو

 ١ يلا تاذئاملاوعرلؤف تعفنمو نادأب جئت ناب دج اكن ارو ةدمورل ان: رشلطم ناو هديك از دوح 2 ططاووش ءمزارع ؟قن ٌمياعجادد ن ويوم كأن معن مددصممْكلاب عاجتر شاب ناجو دب امن !:كدزاشا ظ 1 مدل اءجارروانو عجابن ذامودرم ان عيجر ىجار نص ند حرث د نا اهببو رمان حئرد - ١ قر تبرا عجر بارجو دددرثزمدل كيلعن الذ . برم نم اك انيبو رضا فلا و ركلاو قفار ةةجررنإماواع و رداوج كالبرق جر كناجز ملوي ت ادسايندلاللا عوجرلاب غار جكرلابن موب نالذو فلاب نوكت [كأ ن عع بابنم 3 [شلا زال ذ اش وهو ؟عوجر ل كجم بدم .ةرلومرنمو مجمل ككد ايعوجئاذل اس دوج و ؛اجان كيلالسما 0 - .لاتبعجرا# 0 لهو مىأ تع ذعش مزال دارك ددتثكذاب عونم ه6 ١ عماظ ريح غار كاك عج حو طورعج خبر اروديرجملعنارابددنايدددددنإرب علا هاكانج خص م
 تبيصمر دو نينركر بار هداد عباجر مسا كب[ يسن شكر ارنانخبادنزو اءنخ ندين ادركذ اين جحز م ىزعالذادعب دوتعرش مزدز ابو نينا دركد باد يزحو ىريجزت فركب ندركذ ارد ىكب ايست سدو نورك اع عجن اعجر ةرلومم .انئرود وسهر دركذاب هعهو نازحو كس ني[ سوطباتد 2 طناجر تيؤيعيجر ل اكلاوهو يةبدو ددركذإىزعس نارك ونس عيجر هزيم هثاولا عجم اطهوطجرب ىلا اهب ادلا ع جرد رباوج اكلا ناضعيد جوضلاب نعجن وحر
 كنانيازإ عدر تكرر مجمد كلا عجي ندا رايددامداخ ديت ةرددارأئسددوس ندي نانو عد ش اسير ددنبادكذاداو ساونا زي كنانجتنشرابوداانالنب وظن جت تك تومجار ولادة

 قرع را



 ضوحو ف نر بالثيو نرشزود ْع ان لن انتخب وسو كدر 0 ندر ١ 56 قر ررساكر عرغد م ةنطج

 خالل ولم نكساوحن دكدو د عاف لغسأ ككعاند زعل صىكر ان درو دوأن مسك وح نورثراناءابعف ارم نفرد ندرك |

 نائْيرد دركذإب لن كم! ايزيم عزا هللر مهموزجدددوذ لع راهو ايءعخد لبازاكبركنارإب معلا يمعضد ندركون دارركيدكي ْ

 دلاك عقد كاخ ا دبر ليسدي د ثتلاوتملاب عقد عيدوركلاب خرم جي اليراندماد كى ابيئغلاب ضدمندازذا هب .
 عاوتعتد ْنشعجاذ اثر احلافو مْ او عىدورد تعد ىراوخن ان ريب كلاعب كرو 2 دة ازمملسلابلاو 2 ا ل 0

 تنيك كت اع عرب دسقاطورانارذمتتساولااةنورأ ةريلاى دي تدرعريز كتاكدريلا
 دول اًهيرو هدر, ندركتراشا تس بو نتفر نان ارنا تسد هو ندر بخ عبدان هلاتنك دج .راوذ با زحكيح عابد دوخ ْ
 1طكظ11110111101 ررشبلاعيتق ٠
 دور بوبار هزجندركهنادنار تشكري عيد عي تنكري وداكمدامندازرلاسوكع ادد اانثحولا عّيّدلا دويتو الاف
 عاق خابر ريزازت يرش ليرد نر كءارنمءارلا مو دشارتضد نيمذد دوا لمد ةذاطن بركن اراب أنام كم عيد م يخاس
 لتزنوسى ركب بو :وبرغ|مسرذ كب عارذ 3 وسم اودمهشِك يد رن انساوزجو شاب عابو تنك ورد هش رك اره د ٠ ١

 اعبر اتا ماو ماكرلو جير سهر ايدصند :ىمجدوش ناني ناز يردداصكن نجشااؤشودنسدودامابو

 ل و جا ١
 ركع اع ذر منال عزم سنار ن دركاراكشأو ندرك ايوندرئادجرعزع )ىوب بوني عرذارختاعدذانّونب
 نضوج اهدار ندرك سانرعاذا ءكان عر ندش دكا نانيد عوبذ عيل عداطذاونزتن عيال افيد كياعاشذ ٠١
 عاب ايرلبوارس عمرو )دل ) كه ددزبلاعياللاباوسيل ترو اقو تتاوماكسدناؤن ذاركنا عابنيمن وروح ٠
 ايككاللا يزهو معلب دل مجد وجدزاندداطج عبرا عمرا مجبر جر عابدا عوبد علبد مولخمأن الف قبب ٠
 تشو لزركر اودر لنزادناىدرباددارر كسب وجن او ندا هتزتشرارمجيرجيو نازجو هدف ث ومد امج عبد كبزانهج ١
 مجقكو كسيتوضرا ىكعلظ لع براد كنف طعوبدا طؤؤ نمو ىراكدا ندشكزاباردوحر ندا زار ونفوس
 2 ميدولو ذعلاوهوراشعملاكويرلاوهو عانرملازخاث لويز تللعجأ لا ثرحلاؤرنرتس متع ررانجو دش موق
 رجلا كل ذو نوعتربو !رجنوجبري موب بردو كك ع اراد عقبوع تونزسامز اة شا دربك نسر اربع

 دلرولاب تر دازن ني ضمؤخار ان ةعسدوهو ضد ل يري علاة وسر نينهأ د وح ميم وسد ىايزأروذ كنس جبر سرّ مش
 متضرر سلضد انما نعبر نمل اهي دش اين جبرمدوجن دايز شربرإب كتنذكركيدكب سدركو د إميل ب وضم
 ضيا عبد ى درت هارسكلاب جيرمن درك دز” ناثسب 000 ا
 2و ركرور كبركت مياوض عيإسكلاب عير عباتن ل ئالاش اجل اطبكلا و امؤجب عرش فاي با تبؤبر اهيزودداجمم
 الا عيبررسالا يضل انيالداهشامدب وهتلا عمر ناعسر بعل ادنع برادات عيد ينهذ اوم اند هديتك

 اتا عيبرلاو لكلا عبروشورونلاو ةاكلا ضو ان علال ضفلاو هع لدالا عمران اسرهم نذالا عسر رحل نوب هرمهسم
 ةيل يعن شتم رت نسلالبخعيملانا عيال افيد لالا عيلان سانلا ىو دداثل يف لددتىنلالشفلا
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 علم انوا عداخ ناد 5 ةلساكع اعد اخؤوسو نولئمملعو ان ايو اءايلدان وعر اكيواهتنان وعد ئ 5

 مل عضال يدش نالخلاَتب ناعدخا اهو تيدر عدخا ٍتضزم عرض الشم اف و غيم هل ع وخٍتض مديح كلاو متنا,

 ود ارا 0 هام علل جر دشاب وبر وا عرخا ركناعي دخل جرلا تحئساالبوط ناكا ذا: ل مرلل خشه ناو يصت ناك

 ًّو .يعنأ فلا 5 مضل أو غلاب رعلط ب محلا لاَتنو جيرلاو ءاكرازبلتل معادحن ونسل اهي وةدش بيو دشارهدروح بس

 تل عِويحْقيرط دس ذاددا مدرركنا نيككتلاب مع رج ]جرد دب رأت مدرك مزمل انمر لنج | حر ميا كلر انكر

 ناوي مدح نوب ع توك دكه نبددندمدب عل علي ارد )افيو ادنجبزد عيل وعورل نطفبالد طفلا
 داو مخنب انزجواهخاش ندشابحر سس كشو هزيجددةسب بزذهلاب عرج هد هراب هاي عيا هزير شوك ماع

 | .تش مه ناكش عزحزبللا نهششت ملا هلا د عمال 55 هرجانعلا جبزحل هيو لشاب ن اكنوانكز شيل عيزح 7

 ٍناستبجبس اكزادوخائرديجهوربايبركلاب عوزح نديرها ندرواندريبومو قذاكش علئخإ نم مزلال عازم
 2 عزو كامدكا هر عالدل ف رتغلذع |زحنتكن دان ورمب عا ض تن ىوزغزف انو تئئاوبد فلاب عاز>
 ينرانلش يدرب عازل موهدان ديرب عازتخلا ينجز دك زيتي شياو لمعي مب ذل صام عب مع نادي ندرك لع
 ةضدزازاتساحئازخا هر اكزا هداني ازاي رم هرم انمم مزز حر اسبر شملا عزوطف ل لحمز ءلظذعزل افيدرغذا
 : رشا >ةللب كك عاتشخحاو اًيلابمتلص ن لن اناوح نفؤنجم انزع مغ ز رركوتدذ عيت حاهد 77 لنعمزاازجثدوت كنك

 لا د عشاخناكمو
 انوكذ احن دنيادركق وز عاضخا كك ءانهحا منعت ضن دش وزب هرائس ندكك بص ندكئ نوذ عوض ن دون
 رعضونشلو مح طابتلل تعمبل هدد وتس كس زاوإ:عيضحرتكوت زوار كرك عزه مي ضج | جرار لص مكب
 لابن دركث ب عضخا برا توصلنا اضب امنع يجو غلا نعدؤجعضنج عطغلا عضبلاو طاب اوفو ثوم عك اذ
 قانا لاب دمنا اهرنز دلعي صن داد ئعلذولعبو هزومورمأجت دركن زرع علخ نرش لركشو ثسس عاذخا: جوج تس نداضاودتثكوركس عظتح عياخيل عوض مر عضم ضخ قو عسب

 دول ندؤجتجاحذوبائ د ضي و روخردو ليز لباودابازلا'كتشوكو ءيلذجومو اولا لخُ اال هنتر ]عذاند
 البكي |نبورركن اجو ماجي قلضبتتابريكو ا مالنلا لحل انام يضحي سرزادر «كز نش كدزيد ثوحت دردازب

 كءالتحار ان هزاىوشيو ندند فادح ول عذملاخخلامنيزكونموسإَ لحن از جد نيباكبنزننخيز لاب عل كنزي
 شر اىو د.ك تببنا عل تماعورع تاز تدنإ ع و عيلت قذر حاد علخ كيد كي ايمو جنتسكش دكوس علا نن ندبزح
 كنتجناونرب عرش ده د كارب ىوشنا هدنبا نهرين دونك بطر ولا خنيتيلالاكفنم ميار لنشر هدرك
 ايفذابز اناس انةعالخن اذ ىددن ايمري هدد كركو لوو دبانبواداد كرافد دابصعيلخد نة دري وكن وجد كغسوت
 ةعماخرافددد كد ضمتلاب حان لستاكهداؤف يندب عيذدل حلإحو ٌعلوح ب اًٍيو دن زون دشن وربي ديبوددان
 ”نح 6 خنطولاك متحد اكربالبو ناكد خاطر تمذغس عاتحا خت جو تدلك مذ عوؤح هدو دوك كلاب عجراننك
 رولا عب دلاءاج رقع ئارنم عوخل اني ندرك جوخخز دس عيؤخيوداو سدد ديبسرفوك محليمدرب
 هساقنالر إني لع عيدا قيغسند م عودد عياردا عرذا ةبوموهو هدزرككلاب عرمد ل ار [ل صفت نجثكاذا
 عاب نلمس عيدنا درم نيس ءويتغاندر هدنو نر نر شسوي نهأوب عايدإ عامد ادمحلاو ركن موشو نر نفاريو ءامهلأب

 "دووم هايسو ديس لنبسوكع رد موتلابةعازوزتعد ليركلاب عيرم مزح هتسساول اليل عيدا دالب ذم امبورمنم مزال
 نتيفررد ناخب عادونارشلب د ببس ابو ءابس ش لوا كم دزشو مرنهو مزن اش شداد هذا عياد تن
 0 ا ات دل تمص عود قط خئاوو نوط ادار عم
 طعنو عايرلا ذات عل عّسدتر عينت كل مجال | ثرحلاف و توبطر يطع: لوزير عمنا غض نالذ ل ين تطع عبس
 درر َر بأن امين سات رعد متسللاٌعوب 3ٌن1كلن لود ندرك فدو نحوبس : ل ندركنب عبس د لبا

 ملليارعم مال ليد مت هايوناهو رجب قجبرشماب هدانا: ءاد يكن دمك ع د عدد د كنابارزب د دونح نوركرب |

 ااا ا ا #]# ذ ]1 1 1 1]|]|]ذآ]]آذ]] 1 كاكا اي <©آ الحا لمبيرظصوودممممضضصمح”  حة><<<< 723737434 يت ا ا 4 ا بالللللالجللللل حب بج:ةبب7””ك يح ا تك تكل ل ا اللا ا ل تل تي ا تيا ل بيبي ايبيالابليلاعاياالالاللالللاااكتذ10ااأأ1أ1|1|1 10 1 10101 2 2 2 20 2 2 202
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 نرش زير عج دنبسوك مرر ييزج عداد بوجع اج نم عتم عازججا م قأك خجربم يتم ن دكا ابكشان كلاب
 درع قو عنج ]جر كك نحب 7 نأ 2 عع ن دشم رجح عسو عرج رع كلر زتلاب ةدحا مزح عرونع نلش هرييسوو

 نك ئتو نورد ربحو زنا ثزاواو اًنطئنأ ال تيججو مال ثلاقوايسا اد ارمنح جو ورم مان سبا نم تع

 لعضو تحازجب نيجي يعجن عطلادنعللانم اًيحسام الع لحس نب جملا دايز نب ةهاريسبع تك وكوب اك
 لجبال زؤر انابرتش نديم نجو مب جاناعل م يحلانئب ندين اباوخ كتبوا رارتشوربلاطبمزعرب تنفر كك نتو
 اكردزان دز نيمذرب ا ددؤحو متت كتاب 00-35 عاجل كنت كس رد بمز عاوجج هج اوخانا ا مولا يحل هيو

 نارووب هد انكر يجب وان ادتدورنم تغيرتعل اعلم علاج عِلَجَم ناك معد رمان مرا علجرثابوديس 7

 وب ,,انكو ود عولج علخ حب ندركد مبرمأج لدا بوثيدد ان مند م

 عمج رسم عباننلجا كش عادرواءزفاز عمن جن اثكلا عالج ا ىدردنهرب نذ علاجا غضب مق ايي هتنز
 عل نادر عاما ان خفبمعندركو ؟جاررحأو مماو ندرو اذ "ويقل دز ودابرابس] غو عوج درء وورش

 ,ييبمل اور أخئاو عيّرلا كبل ى اب ايلا تعمجلف تّبشا اذا مر ايلل ايبود ِءالنلا كلذ انالَو نييسر ثتوفل اكبورع
 تكلا جن دما درك اجوركو طسّول تضم عمل نجو :+واهي اح مز نزمماود مورعرساتلا عاج زم اركو ايه ذاع

 اليوم اوربايث عميانالف تنخال اقبو عدل مضض نان ءاجحو كعب نيم اب هددو م هازذ تنهش 35 ايّقلاب
 اهلكرانهطبذ اهدلوو تنامدل عم زنالف تامر ان هتيم اعمالي زنمزنالذددحا ماج اموكم ناكاذأ عمي
 مابا جملا جو تامجلع يجو رن داذددا|هنيكتو ميل امجب ىلا موبامزحنا شكت نست اهرتكد للة
 نيقيلاويلاٌّوجو ايميل وحلا كلوتكعياجلل مولا رهصر رشم عماجلارهصز اشالا لعتلت تش اور نبدا نكرم
 رعش لال َو: دشن اونيلففللانالتخالمس ىلا ناضي افلا دنعو د شنللااذهلعال ازوتمال ين ىلا شل اءفاضانال

 ماج نان اناظفللالئخا امرا لا ملار] 1 اوهو اظل اذاضاف مراغتو مانسانيماكيضرس الجل جياننع وجم اتلفن
 ةواررك علاجا اشابنوانتددو استن وه كروتس ءادجل الفالا عماوجلاو لغٌصيإت مابجيظ عوازم اجد ل غامر اكجاذا
 ازعداوواطناكشد عرمااوعمجأت ميلود ورثم ثغن وكب ادر 0 كرب ن دك مزعد نديسودرف انواهناني هو

 - الانبد عميرالاو بلع تمر عازل الا لعورلالاتسعجال ايلا الاف تعجل ان دو رش تعجل بالذل كناكش
 دية نادي مومدنيادركو ورد كن ابايبة عم ةألذء اهذا هددمادرك .وهجاريرجزهركل جوارشتنم ترث الو دلما

 ابار لوقت ءاطجو ىج جوف جت فدد»ار تش ؤح سان رواد قو] بس نرماهركى اجهز عاتساد دكت كءاراث
 :اسجو نوعُمل لو وز ريكون وهرركز ملا ريكو ى عم دج تزخا لوقو: عل ركود زدال مال ةنعلاو كيوتل ع
 نوعفمالو هلعانن 557 :رنعالو مز الورب هرّدبالل خال اعيان ادكأت لان وكبال نوعصباو نوعتباو نوعسكار عمجد

 قشر زوورطرسلو عجزعمب لحأ وهو عمجأ عجاج اورو منيعرمضن ل ثم ىيزحا اريكقنو رماه ادكنل اصوبطنوكباك ٠

 كياداذو ضرب ميجا اجل ادد ركوب دقو يذتمتض م بجاهنو ميلا مجسم عمجاب وتلا اجل انو ءاعجشتؤملاو
 ضال اي ضال هد مدعم اجلا جايا ومعبجولا نالف عاجن الف ل انين يزج عئجسكلاب زجل عاج هرم دركرل بة دركشلو
 مزمز زل ابق جدال ب واكب تحتل عي ندوكوركل مو ندر ضبع ذا حرمت كدزب تمد عاجز فو الا عامج

 هد انك كونج زاب تطل رولا وحط دكا
 اكقلابهيبانيكجي دوو ئأج مانخطعو نانط عي وركسر داك تكاوتون زترفناغؤج 6 عج عاجج
 :ءاسلا كر تشاور كر دؤحو ندوب منسؤ عنج بتي كاك ءالشلإؤ هنوركانم زي شاورنسيركوبوخيعاجا

 كرولا ليلولا تحل اسنان ادشكمار يستحي نام نتفكمد عوج انزر داجز | عوببجنخ ةنوش
 فل علخإجر 1 هور عنوجزم مسا دودو نس مير ل ثم وحد اطسإر هر رمل ام 9 ليلوزلطلا 2 مهراس

 اطعزانداني

00 
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 و , زي كركي مبان مانمابشا جوزك لوقلا نك نولا عوب لوقف ادد بلا لطي نممزمو هنية كلش ناو بس
 يلب تحد يزحو نايس اتيلك كلاي معيب دوخة ميار ىزج د ساؤج زيخو زؤر ءانذس إل عبابن ن دكت عسو نورك

 رام |رصفرعبلا 7
 كيوي ظفاردنعيردم

 جلل تتلعردقندكبدكب ردو ن دز كه ىهددرب عابرج اتم عاام كلك ٌعرل وم ناك عجندحاد

  ةفزسرو نداتسيو يردد نايس عاجا 5 أو مع ندرك دد راب نيتقفب 5

 ا

 | را ال امير غاي ن دس حابب عباذن كك عيب ىد فرد نتفرب
 و نانيازإ وب هسِنملوليمعبات معي رتسكلاب عاب هدايمعينرلاسوكو عبانيعبوهاتلاظواذ تمل امم ربالعك

عارتدنكربامىداو ناادر[شم عارت لبس تصعو قبب النب انش عيل جرربلا عكس اني ىلا
 0 1 5 ارمعزنأب رداضيأ 

 مضوزمكلاب عا تعراخر عدارجساهبوجنناط دودازغيمو نابدز بابو تتجل عن ذعر طاذه قمت ثردلو
 نر شهر ةظشرش هامزا بشرس رخل محسن لكي كرد تضلاب عش نازشبكشت تدمو نذر عني هدد معصم

 نارشدنرادخو موه ندش ترن عاناا موب عندش رعد نازك إب د وغلاب عش مزز وداع وسان للا دبجوفر

 ل كام يال ب يللا 7 8 2 7 9

 ادب دودو ريض حدد عاببا متس ون نسح نوح ابىود كرب كن درو

 ع
 00 ا 1

 1 0 ا اوتسماوةددأد قطعت كاطع وسر دات عر نانيمزا

ٍ 

 | ميفارتدل اسد ابوكنوررشتو مارا جوروتس ندينجوكشر دون مرد نر ا مرد حمعد ندمت يؤيراكجذمدد

 امد ايدو ديخربانندركتتسن دكولس لبوط بلت ديجمنم تعنعلئان درك ذادد علق سبجاراف ك عبان ذ
 ةنغلو عرى تخل ام زطغب ثمنا تساد رج هنركتر اي مالا سكب علت جد حلل اهرب لع رضومج للمسار خرب ام كلت
 نك عالئاذور نسءاريرنلب علت بعلب ءوسالابنا اهدار با عالث دادضالا سوهو تدور تشي ؤفلايمعلل
 ننرماندريب حين منان عنتفركربهدابنانبرلذابركسم عنى هوكرّصلاب علاسدوج اجاوها نش ذاوب
 03 نداضاردىدربو نديهتس مانت هديكاق عانطرنه تعن عيتم ندرك رعأما كات وع نيمدر نام ند ناورو

 مهد كلرمعت نيرددادردؤحىانهتكزشن دياننجوار هاو داب ن يراد انو قاخأدنا تار نيشدوحو ىدب
 4 مكاني غندكو عن دش موكرمالوهبلجرلاعش_ + امل ١ لسكف ةاشرتلا 3 ثيل د دنبسوكزا
 مل | كفن اجر تك نزح ادوع لشاب تبغ تكرس علذ تحارجرذيبزانؤجوولكزاة ندارب حاصلا
 ةرلودجو ندر, نادنزبو كلبرب ام ب عرج نم تكس ءاعّدجح عرج ندبرب باو تسدهرتوكو ندير[ نب عاج
 داوخيب كرولا عرجاضجباىهضجيز كاي كلا مجافا عداقتدالبلا تكل اب كك عاجز مما لاعداخيلا الاذلامد
 ىلع عيونو كلاس ماظن اثم عارجز دركتشاوز ايو ار كد وكن دركراوحرب عارجل تأ كعع دوك دش
 وو سوك »يبدا البرب ذعبار ريكق نك كا امدح دج هدر ضلع مضلاب عاربألكدشل هدروحروتسولرباسرك

 انينالعرنجرلارا تلا عدانج تبادل اهو نازتد راسو سور امدؤلم نوجنيمذ ةيلشح دانجن ديربزحٌزسوكو د
 كرمان ناعوحنب ناري عد عد انج تااج] كما والب موس عدانلل تازرسر تجذورنزكى وذا ؟ورواجهذإكب
 3 دنبسوكزادشاب ماد مود ابنرجاد جساَْجْسؤمزءؤج6 عاذجن أند شا قفا زبير ذباب ذاب عوج
 ًانآلازونهدرارربهركيسريشنارن دروتسوورد لاس عسكر رشد ملاسو باردطزامبلاب
 |مئضب معنا در اب ضلعجج ادد ومس ن وكس ا عذج مارد ويوعي عدرا انهو نالفل امد هريشور اكرور عذجلا

 3دكروكو هجم اطععاانعزجن ممل شمل خو درت مان عيددجتخر دز جتركلاب عذجند نادنزب عاذجا

 جرو هند كلاب عرجأ كدانؤنب جبان ددوح ماب خرتجة شل مج عذماناو همادؤوبا لسا يدلل
 نار ةدارغنو باذا ماشا كر مضلاب م عرجز سر ايها ذا هاكب ن كْسرفان باد جعلك نرجع درب دبوذ
 نازو محن رن اروحيز جب «رربش كونان اًرْش عير أعقد اخيٌم نيلثلا لع نيش اذان هنل !ةعبرجب نالذ تلف الملا
 راسصرب 7 نسساربولهيورتيس كر زيد كرزيَرَس نينه مجرب محن دروحوو باندروجعرجعزج عج
 ناكدنا عيجئداد+د ككركلاب عيجدتكريبنت ىوبثيبسب وها بار مثجكذ لي ميرو ام ضن عادئداو

 عان حنو كثيو ن يبرب تروزابوج عائتجابْسرا ةدانو باذاد دنا ورنمتعطقرل عطخ كلاداصتعزجل عزجلاس

 نايا
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 28 نيزرطيو لش عادتبا عقدت تاننسنوهو عيا م ىارنعتسعن بالام وزين درو انور عارب| قيل ورع

 زحمه ددب لِي |عتسج تحلو تكا ذ ال حرل ب عيفبأ و تاكو ك حاد تعرب الاب تشضربروتس نرش هرئامورعشر معاش
 امب تكا لق قلوفمند عيد هيل كلاب عدي ب نحاول را وأجل كلا جيبك انت نا ثيحلافد كيزودبا عدنم
 3 نو. ؟بونم تعرب ربتن ورث جاط عادتسا نيدلاكاذادج نبدد جوهسدن دروا نو بورعْياميدم كيل نم
 عَن اعرب أعمتمازك ناعيورنم تن عرابام مو |!غب م ؤشادر عراطصانازتشنكو ل ضردندش ءانر تعرب

 داود ةرشمادويعو نيقزجالا لوني بولا مالكة نالؤفلا ب أوّصلاو آلا نورك ٍثيرحلا ب اياد نذ مانو مان مان
 مب ى ادب كزفو لوكدرتكلاب عاشربار ىراكن درككدانا عا باطنه زش تينربنالإا ذك ملكدع ترب
 ”لفمدنبسوكءهيربمن دشوب خرتادداهن دتىدر ضر كح ولسو يعد انذ ل:ىوراييغو ناقل مح

 ميج معن دش فيرظء عزب ل شيتضلاب عازب ييرظورم عي ني ندانخ ان وكب عرب: يحل داو ندائّيأئإبو تسدرامجر
 تو انال امرمج ام !عازلاوتسزب 0 مال يونتف ند كر زبك دوك نتساخ نمير عزمت

 ةنآ كم ماعط رمزا مهرمن دش ش وخان عتب نرش «مد.طءاشب ذوسؤلح عزعجب تم
 .ايعينالاو عصب عما تكا لاهب جلاءال اسياد تساديكا الكعب ندرتعجع صين شسزمو عاشبتسا ١

 ليلا نوصخمل ارو عمجاللع منقيال ترمدبكؤبوهو عصب عبس ةوتنلا تبارو نوعّصباو نوجا مون: أح ءاعجب ./
 يت كرشلاقداب لامن دركعاضب عاضتتسا عض ادت تراي كت سدس كل ان ؛ر از مكلاي معأضيب نمددسع
 لساوجيماد لشاب ناودنوحركازن ااه ىوزا دوز نوحو لش اب مكتسوكو تسوي ” ؟كئيعضايرتلاب لعموهر ملازم
 شلل ادلثلانيباموهو ميازفلابو هدصذا هررركاب عنيمدرب ىدذا هدب بار عهرب ثم عضاب ضيسرنبسوك الزي مدد
 نكمراب من دوو ردي شم عضاورتوت رمل تم عض مج اداه ان شاو رضنكللاو ةمدنبلاو لتلاورتطتلا ل ثمكااب انا واو توك إقفلارهعن نررشعو عضل وقالو عضبلا بس: ؤ.شعلا تنواماذ ذاع عنو الجز شع تمم دنويس عالق

 ل نكاد مئيضبلالاهلجدد عيضبل كاد ل قب شوكو رج هربزجوروتس وندازاةدشناددىوح عض اسلام
 ”اعل امبابه تحرتفلاب 0 ا مصابة عانجي طب ف اج مان]غصم عينا يأ ند ناودووخعّضْبس
 يهلك مراذا ل جرلا عقب لاقي سكر داني نانمبد نتمكن عم عقب وكي خاب ج عاقب اجضلاب معصب نادابدارب ذك
 اوكا عيقيدشأب تحرد عوررجوددد و ضومويقب بهذنب ارا عمب نبا ردا اللا نفد ايدالوميلعتب نائهبب و

 ناناواجهر تمتندد حب يه ءادتم بر خامل يبدا لاس: اهتم ةنس هداوسو مناييل فبعد [افخ توما ول ماشلاناوتبب هب غازمُأ بع[ نآ 2 عضدوتسددؤإب لزب كسد غمر كب نيني عض يدم
 قايم كردو تاركا قاتل عسل بسه ىدرم ما لب يعيلاإ كب دشنل هوب نشبت نسد ىابحو نسل وارد قبس ن وشاب تنع عيلبت كم خاروس صبور لزانمذا ل زنممملاب علب دعس وكبار ىيزبجن دنا دؤحئزد عالبا كك عالنبا [نآك عع ندروح ف 2 ٌبهذنباز عب ٌمكب نبا رداد لوب قو سوح انو كيبرسكن هم[ رش جيو نوب ربو
 لاب درمقلب تلق امان اكن ان اتعن ذاءامهالب عقل رادو عمل لزنمل اب كخنبمز ا عملي ىو 3 اروبا
 نر ركجالو عر كو: طكدردوا لال بوط الملايو رزبزاترابعو جالوت عا نايزل اد ةرجانملانيملا
 مخوزاضيأد عام سايت و نك حيبصد ادضالا نمّريخم وون ليزح 2 نلبودرد سودان ندا خا ماكو ضان 5
 لاقو تزحلاب ل ياومو ةئاذائهللوعفمواد عيبتن مزح ىلا ]بلح ال ةصقنلاو مانيلا لعطيخبو طوب شم بص عوبمو
 تزعم هدب لإ ءايلل وركز يتلا نماولر ما ةمضنام اهات [نلع فكر حاول اءانإلاونكس ماي اللئلا يع فوز ضخالا ْ

 1 رنج يلوم داكنفناملا لاو كلل نيمو اهبلتنا اكءإنواولا تبل ظنا دل ومشمرادد ءآَبلااههو نكاشلا اجا آلا ٠

 ” ناالومجوبلا عمل اون لبزح عايتب | ندخورفب ن درك يرعب ”لنش ذو هزنزحن اب نانزحاةء اس تا حالا

 اع



1 

0 

 ظو

ْ5 
 تع ندم ناش ظوبد ظفد وجعارب ناو دراثضب ارو نيفرسر دن اًمكادو ات دوس سنس نو انهكا انوي ايعفات

 مضفلو ]اذ ورضن كال افي انكلا 6 سن لوى انكلاو دع ان عجور جز حت ءكفن كاناذد تامل ض ان لامن ب تأ

 لانبالك/ةزعا نعش تاماذا طانل اي كلو منن تاغ اب اللون :العلا نيوعأب تعميم لاو لسن منالاهداف عل
 ةطاذ اور سامظ افا انيمي ل عتمضاخ) اه ويش ما ممضااوظتمتل هند ناجغي 0 ظاو نوهت داسلاب

 ظ انو نالوا ةؤمك دعت لطم« دي ينسج كاسل اره ظزو 5 افلا اضفت

 | 07 تلا يلمو جرد تس نموم كسلا اطانلا بوبا كبتااللشلائو ماسالب ا
 لير نذ ذومزومااثر سان دم عرس عر دو دوب ارهمرد ؟رلعمساطسل اوسدنّووم ظّملاهعس مري غنم مبا ناطداق

 امنياءانلابداد هدردندوتس نيباتدشلب هقنزدكاو وك دوتسايبزعت بخ دوبيذإ ليو ريش ورظينو كتساوا ناد ززوذا
 | ودور تانكم دس هدنإكتعوداتمت دايك ظَق ارركيدكب نكرم ظر انتقحوالطايب ىرماذا بز ندع ف

 : طماز ب طيس نكت ويرتش ا ظمم نيضلاذ ب مافااذ |ناكملاب طي لانهم م[ ايمئطص كك < 2 0
 0 ادوكور اكنننسأخجرو نع 1 تمعالتما ند اد تحن ظكماشلجعالشا تحزركلاب م تاكلارصفا 2

 نشيط اظنكا ةرادعىاطاظكم اب اًينركركاب اريشسد مهرمنديئارزكرم ىجرا ظل اك برحرد نرْيسور )تعج كمندك

ْ 
 ا |

 ١ تيكظطمب 0 ضان وبكر داكنسلاد اوُسد كر يراوشد نعم مالي ساو داد
 ددش الانا ادديزجمتيم نيش قدشاو ءاكرككل بداح جحد هلا طاحلا عب مضىلابو اهلا ررلس منجل اندم
 ىاطاطلمَو ميما ظلم ندرك جو نارإبنببرارتسوبو د اجب ندوب مقمد قزجو نورت مو رهو أ ابلاررئلص ىزيح

 0 كدا شو مما كاوا كلا ولزيل اذايب متل لولا ةردوعسم ال ةجاام
 ريب ظمأ ظيماعل ورظماعل هوهو هرشلا :اوهو المصل اما ظ وصلو ظونملو ظل اجر مولطم كي لكحل ناوقساذ |ناونرر

 طافلا ختيار لفضل ككل عقلت دك, ربو نخب ظل نازحأي .دانفا ورب ناهدنلزعتضلإ انرظاعل كاف ععناهدزاندكما

 ىلا اهبواهجد فر علا مماخلاو لحلابانضاجز ]سو اهي عاطف روف جم كن اهمالزن علاه ورتظ الندي الامد

 يال طنادبس نددد ان اه درك ابد ظمل فل ايلاف :اطاورنعلاورهاوجلاب ظل زيدل هلل اني كب دل اوقلابد جلا
 يل انام تذاملاو راثنددو نورس نابزو َككاَحْلت ناط دىاياوذرد ماهطزارن ايدو مضل |! ايمظامل ضان عن ديل

 يسيافلاوةظلو دب .نإمالا يرحلافو دين اثكب ظن هروح اطل نانل ترطب ا اذااظامل ءآملا بنو أيس ا

 ,ةليناخيد بويحور اخكب اراب ا بسانيريز بل نرش يي سائاظملادض تخل يزف بسا نيد 55 بل

 هلل كف كءانطاقركدكياب ندرك تعزانمو كب اطاظمئام ىدردانرظم فوكو ةشررال قم نمش اتم [ن آخ
 ازا كي لو تش تلغنا 0 0 عع كذ ننس اوحرب ظوع ُْظ

 لثدسد نرد مو نانو دان غنننكشراوسا م [فادغن مك

 هدأ نع خو ندرك عضو ندادرنب خلعتو ادحاو لرسانلاننعيمل طيشولاودوُسراوتسا ان ندزرميو

 ا اك, نمركت موادورظكاوم ف اداظكاو ندرك فد وغير ظشانّيفشلاوورنجظعو نمديعتلال انهي نفر كر ظانمتا
 اليات اوبال و دانا 1 : ءالارضف اظيكومدم اجل نائف دلعتم مالا عدو

 دهاظقيب يناديه كتطيسان» للاي تم رااب طع تاعالسع يسكب 3 وحنان دركرادبس

 يم ايو[ للف د ا
 لَقْورحما راسل ثبالو سما دما وكمال وعم نب | اذن ناوزه رمت مان از صئزمعل> بان

 رطركلاب خي تتؤمدعيردنمتمخ عب ليف 6 مةئاو و مَعكسا نرش ن دركذارد عم ءابلارصف 0

 دال فارغا اكتفْسهنوعساون :1اونوعجا ذأ اعل 0 0 تول م

 ءاتلارعلصابز ةحندادند «د ندرك جونج ك كفن مخلب [ملف ل وورنمو هورناو مح ار دوحزتشك عرج نيكنر

 عقب ناب رتضو اهدنا ذل اللا نملة ةحاعب تاجا عزك ا
 داضسال اطيخلاو هو عاتلا ينلاب خان اوهو كلذ نود نوم اب عمل اج اصلا زنا ٍقءلاوهو عباذلا هزل ام غلس و اهض

02 



 انعم هقول دانت نيم شد دوب اغلا بورعكل 0

 ركانجزيخادن طاب قر مهدد س نمر صنع اياك اط عذار ب عدسا حيد ناؤن انبرشع يزرع مطول ايدج

 انفال لاقسدست منان امام اطبه بو لزنعل !اليوبهطبهلائفننل نادوؤ 0 ءافارطنب درب

 معا :مدلكد ابن دركءالو نا ندرككو 1 عانتئاهبن دش مياطوبهدنم مزال ابها نمقعتما |بمانينل ن3 ةّمدقو

 د ل هند ار مانشداروكركي ط رانش [ كأن معن صيفنو ندركرنعط رحال بربع بتذؤفلابطوبف ( 7-1 ظ

 او 00 هز هايد ندكتسطمف جام كفر سم

 7 ال ازصن املانمالخوهر اهدوحن ايم موهن دري روما مياماوددماوركطب اه طايمو طايه موشلا عقدا نو

 2 ابل راك أب طاسبلت لف كا بزل تطمئال انبباد اردلركت دن كناب طاعيل ندنار لكك ناب درج ماطت ل اشم

 دندشردنمربب وج جلا ] كر! ناكانوهتراوشدوارككانماب غب خ ارمكن وكرات انموندش نارك ١

 0-0 جةرحود نانطحاجى درت مان مياانحاج ةدن ان مومنمناثغ مل ل نرش ءلرزب |
 انزجاودب رانج داتب د جرو هكر املا اما ثبرحلا قو ك!رف دوزم حار

 0 ظنهم يملا كانا لانو نيكاتلا جانجالث لالاددكراوناكاب دور فيج اثات الاس داوم ْ
 ظح[املا طظادجير عج الل ها ثرحلاف د نفر نامازحنازوجظوجر اف ر نامي دم ظاوحججهدركرا ذاوو

 وطعم ظي امو ظحوم 26 ا ععن دلو دوور بو اخ اكساب ريغلعوهو ككاطاحا'جطظوظحأ تح تنخعو هرم

 00007 هزمصخلؤ ل7 | مثدنيتمعب ظظف الفزاعتىذودابهدضوميؤ نالفزماحاتناو قززل ا سظحم ذاب دبجو ا

 مظناحبل العا نيدوبو نابض اكن ناكتشي زب مظُمح يفر كد ابو قش الهاك ككلاب ظطحيرلود الاب عج كياظشضح |

 نيتلوخ ظافتحا طضحب كبلعان امو رل ويد نمو نانو ماكن ظيفح تحور اعوذ علة ظفامو ل ئانفحو نايا انئيو نورك ا[ هاك |

 طيفك تفرك ادي د دمنا رسبا رمت بج لخص اسس جنوح هلال ْ

 كّيجتيياراذاواداذحالإ طقس ظانملا 5 الائبو تّيجحو بع ظفح ظيطح تساو> تشاد دان ائانتخسا |ز ارجو باكنداد
 .عطنج الا نلالاونخادد اديب اونشؤجيربددنى رب نلضنحر مدون انح تحب داع ناك اورل تيما
 0 ب ياسلام

 راند احلال ضلال نتائج ؛ لأن عع دخوبسو ندر أ نان مل مند ردو تدل 0 الا ٠

 اك تكوعد» ناكر كرت حاروس كش نول اب ظعي خط ريد ناك :اًمنروواجّضلاب

 ا اناظش نصا ل ثلا نودد مانو لاوجغشوكت روجرتكلاب |صور تن ا

 ل لت نش لوب ضب دوكد نرش اخلط داتوربو خان سوك ب وجان ظشار اوجد شوك
 إي رشدر ناد احد اج مخ ا ردا ئمكلاو وضل ظاوشبك ةولت اعضلابظوظش د

 كذ 0 ١

 فيكم باطما الا ناك جوتن دال ديال دعب ءالاهجب ضع ظعت كنااناو ديبعيوبا ٠
 !ةنساضوبوىدندوت مار ناش اعز عب كودو جما لانا ا

 ا الصفا 75 وظن ءاردوئس دوا كسور درك هامزعؤبو سف ريوس وعل وبِثوُقم |

 0 نم ظيلغن رش اظل ظالنتسساءنم تن ظيلءام تبع لس طسو ْ

 دانت نير حتشر وهلاجد نالكت يرد اظل ير دج هلا كلا طالع تاثل تن النينل لضخ تكي ظ
 ةرعوباناكوبو ان مغن درك هودنا تعسرزعسمو رنا اني جذل نيبل اودظلخللإ كلا نمو ادهزجوكرنوك

 نبل طعن توم :زمللبع بو يكددنا هادئا تنس ظونشم تغب بكل نموا اعلان و شب ناوملوب
 + ناي 00 ام ظ
 ]فد دغر طش ظاَاندرد 0 سلع 00 ٠

 انسب ارد 0 ادزشندادبأ لذ اظفا منا 12 محن دشؤحتشروراطاظدوؤحلشوددرتو نكسب ا ظفءاق 0

 ا

 4 رب يح تي 0



 /م/

 طلمرخادنإعطيلم ابرق ان ندنكما طالما طم ل ثمم تن طلم ما معدد نجر كيس م | مات بولقم نا' / |

 نا عوب'طلمرش موزايدو طالما ار اوجد لكو ليج طةامبسنلا اتوا طلح لو الع دْساِب مولعبئر تش ركياسكلاب 35

 جر ند روج طيم يرهش مان يطا ةعجرال ل ةرنهعال لم هنبإ ل عجل ةماذك هضم كالن عدل ابد لجل ضن يود : 0 /

 0 7 ا 2 ا ل 3 . , : 1 م

 هاحنديسر باب طاننا 2 منا ن عع هاجو نيمنذاب ان دمار ول ]صق 0 2( وو

 فاو شاالبانوحن مد مدرمزاو فورا طش موعلاطفتسا] اهب موه ن دش طبنو يجن ردا وربط انتتسا و 7 8

 قرنوادخط اثنإد ان تفر طاشخيو ندونينايداش ط تخت نان داسطشن ناو عغندوئ نان داستفلاب طاشلوهم 5 كو ئاوامشلادوهيغلاتاهردالل هدو ا اعتماد انيس ندئانفا وي ع معان ععرنزو كناب ططخال طحن
 "الين لوو ةشمواك شان تمايغذادنبأي اردد ةانغخيا طين ند انكدركو اردوتم لعن دك زود ند طاثناب وتس ل“
 هيا, ربو مس معان ععران ن ليزك ط شخ لاب لارلب لش انلارونلاك جرى اجيبنمطشنت وول اذعباطنن ناش انو

 دنا وكيوجو نكن آس كرشلاطونن مآ ن مهبل ناسا: رثو اكيد ءايزا ند كر: باو ف اياز اريك
 لاو لالا بلش اطاشن اب دوش داكن وكرر تكااشتنيهاوب ذة ومايوطوغنايكلل عامل اب تان ايو
 3 اندر م اناش فايز[ عو صياد ارت زيثكر ابل ىقزاول درك هاهط ولى :دذاربا هاجر هرب وأد نذشككب 3

 نبط فوك مانو نارهذ اج طعأت نرّيثكازار سبر طياظ ادد طانطت وم و مطست عجب, ذحال لشما 8 هر

 دان هند: رصض)_كلاوننعورركلاو فلاب طنن ن درب طفنت [ تح حر سكلار لغم كك طبقت ثسد نيك 54
 يدلخمنا 13 هركيرمو:طفانالوزطفاعرلاملاقسو مكان عذب هدام نلناثن يبو وشم هوجينخزأو نأ 5
 | نيون نيتقف» طل نم تشطاشتن كك طبقت منمأ نوار ىوزحن دز لج خطاط ا نإ ركعاي يسرب ل 4
 قمل يدلل ولبس الاطنلاةمالا ضريح رمل و دش ابراكن لي رركددرتمرك عياد جان دنكم 3 1
 "بو الوم | عت و شي نيس ن ليسا ماو ”نصأ ف َحْعَن خيو ارد د وني يوادد يزجز | جهو نيرسو تشي نايم 2 0 دوو

 دعب لطول وملاتبو نازجو اهتالع نوجدنزب واد هئىوذاركيدوهرباراطاونتتخرد مان طاونا ازا يالعماطاونأ 4-3 قاب كانهربلو لوانتي ءطاون مف طاعل شل ورنيكو تشر ديس سانإ,ط ومدن واز هزنشذاو دن زجودردكناد اخ
 اضعنمة يصحو مسن م]يلسو نملانورشع نص تقوو ظورعن منبه لأ نمزكبا دز نموعبصنج هون انعم و 7

 كل

 هر نو

 2س تم

 يول رد اطار طب هدتشك !ابطاتيدعبلاف كالا طانم صنادل هدو ندشدودالايتنا هما سمول 0 : 5 00 ٠ [رتدااماو ٠ : 0 ” و 2 5 0
 طوس تنير ظن اهّفلعمسوّملا طابور اكسإةعظقماول ف اكطا|نلامعطقم بيرولل ل ايو تولى عت همي:

 عالانيىونا كبوت نيو ضر اككيربدخاب ناكموا كداب خازن انس اكجرد ؟ل تعكر رب دزجئر واجن ا
 نفيس او ناك ع ككن تضغط تو كأن عغن دش ار فيعضطوبد طوى اول رض طرتم# م

 ل رالو الخال ث وحلا فد نيب ز هد دكر كلاب ارر تس منال مزؤنتخادنا ككواعر دارو طا ناثذو ءارويراومف د كله مرو نفر باشو ندر هرازك وم يبس ننئيمارو طخجو ادركت جاز نشادزإ ولدة
 ىسولاوبسالا »شاب عيدرلجيردورنايم بضردركباربؤ دف طبسو نالن ل اند كأن معن لس نايمرد طسطسو 2 يو
 سس فيجن ديرو اعجنطسوف ندد فرجن دروازد نايمرد طيس ود ىتايمز انمىطسولا 3 :ولصلاو قتابمتتكتا د0 ك0

 ثءىيزجطسدؤئبال دعى ااطسوزتاّك انلعج تلي يجهزا تساروزباصنيسْمِبطس جام اسو ند درك ماي هطسوت 7
 عضتوملكو 'ةنمرسالف ادددحم ن اك اقم اكاؤ ا رئالد ارا طسوؤ تلح ساوّسلاو لاء ادل | طسو كلو نيكشلا إبلا 7 هقلاطسو دلمل ايدو نالإ نيب روكلا طساو رك درك اهيانارجو |هينو اطساوو تراعلاو ماثشاو هلعألا ثرصلا 1 الاهل لالا نارلبلا)اسانال فو طيكرموهو نو ان طساو زك« اه رهوج هذالئلإ/لطساووكبنو تزن 5

- 

 بعشر مد عاواظو هرب شو لوشإذ ط/و لجو كيرذلاب طسووم نيب نطسج لناو نكشلاب طسو وهف نير لس
 جطائر دبا ديكب اىدردكموكأب نربءزددكاقماي:و طقو زاتللوجب طاو طولا نيلي ةيضباوهإ اهدو لدم
 ير[ هلا ناكاعتولا مو :ايلاب .ئلصن سكما كب ا طتوتخادنا طودومركج الإبن اركب اوانيمز نادأب ندرك انسه



 امو

 , راوهكب ناب كدوكدب إو دنب تسدونتثك جست دنبسوكى ايو فاطلاتامزل طفلا لافيم محو كمن عا هدا ئ

 ميلجدد ميدي نيب عمجاذ اريسالا ل راو كدوك لنبي و كنب تس دو ىوجلن لث لنبسوكا# اوه. ؟نسر طاق آن عع
 اأو مع لوط اناكَم م2 (نعأن عندش دبسؤ طنش م انئاطيدل احا رمد نا ا'>حو هداؤن دن كلاب طفل

 زمر رجوع شننالالاةنيخللا نيب عب طموهاا6 مزج نيعلإسكو أمي منيحلازف ماو نيطْبَمل نكالف رف تعنكلا طق
 تسوبوت طق :ً[هتلاز اوئرتوريفر ل طق قننركرب د 0 اكلالصْف جطاؤتادسبم 2

 تو نرز نيمررب طبل للصف سن ب قنات سل بالرأي لك ينم ركزي

 ليعطل ترا كا |ن :و كتلي راق درو مانت طبل كاب الامد تمعن اددددرش نهر نيم ذرى إل

 ءاذابةلص كأن عغى راكب ندوب مالو فزجر نربضجد جااطل هعماهطانّحادتِو امركو انحاطلابهفنعتبار لات

 اننايمدو ناثهوزت هدر هد إن ىيزجالانماول يدان تارالل ثلث عانمجا كم ةلدح يندد ىو
 تان نرش تموصخ -خعبو طط) طعن كلل املاب نشأ دراما در اكنارب ندأ موراي 6 ضان معرس ندزوارد

 اليذانونادند يريدك تركب للا روكوحز رشي كسر نمش أولا نادن بز انين دنامو نان دش هدزحو نادند
 اب مبلل ارهنونمؤل يقي ير اطل زم ةوعس نال !يدوو ىداو اكو سانصورك بالم لانس
 ني غرج د دوفايسو 0 ايرطعل» ا "لك سار طوف هريس الامر كا

 دك كك اذن معان ع نتنركربنيمذاا طل ىثوكمنلابطانل كيااذلا ردك اضل ل ايتن تش شوزحو كاب
 ريب طصل عونادك وحلا ننال اهب .راهعمب نم مالكلانمددناملكلو !لدالةطفاس]كللانيبو نيج زعيم نيج

 0 فو نرسم 1ك لبحر ورش ادري نيا رز ل جؤه طيشلل وبادر ادنرادرب كنازجو هريكما

 يكواةردا نفد اكللانمهؤو ميجشوح ايس يكس موبلاانطتللاغي ايجي شوج اطل ولدا طم دوش
 يح وأ تلم كدا ناناولاحدسدأاد انزحتفركايي اجا شلت دك ليما ومالي
 ةلهوصبطالب اال انملاج نديمحطاتلا تسازنن انشحابلاو ملت اكولاوهز ابان صم ضاع: ءالابمدلص

 ع ماو طول رمل لافيادر اطول ةجوتساى الجل اذم امد :رماتسا ثدهافد هديا جدير طاسة وصإلل

 مظهلاو ءاملاباهجزد ا ةاداشمطمأط 6 قبض مانطول منصات عع كك لاول ندركاول مونلعوابضوحن دو دناد قف كرد
 ؟نبنكطخمملا ارصف عاّبا ناطيلناطيشو يرجانوكو جانل ن تويمطمل اهشرطضطرالا مت طمل و متي

 1 عر لص ب اىدررجياز ار ين دار نكمو عي ةل صار .٠ ناكرد ند يثكطاض ئهب بائتخادنا رج شركتي نيد دو نانحو

 لاكرىوم طرع ١ نان ونا نرتكو تام انوع دك نيريب تسوزاو ندن اثم زييب طاقم |[ نجب باوّضلاب

 ًافالزم جطْيم ندب نار , رخو نوصزا لك كلاب اوت دلك شما ااناو وبلاد

 4 أ اعجييكتلب ارم فلس بايخ جايا ماس برب نيجاير م ممداخاسي ةيودز» لبر كبس | لاووم

 000 هاطيموسنا َتيْمحاْمإرَ دوص درو نال جرل جل وتر نم .هراهزو فان نايم طم ن ديو دزإ عوز تضب

 ا داو تاكطساس را تدل يملا كلم بازااروا 5 جطرد

 6 كدنإ يسم ل دنا ]يسمو لنا نصوح ترد ؟2ل نوبي با ط بسم, طيسنار تورش دو ونس حر فو

 5000 كني انيزا عويد كلاب طم زطوشم ى از يمك كي اثممام ضان عدمت نالددك 1

 م تك ابواب ثيىاهناوقساورناوح ب زلاطشمازانكهزيدداكو جامد اسمتلابطنمرئفاراج 0
 تملا ضي زيح كارد دانيا با,طيطم ني م نالططم ضأن م نازجوبكذادربا نرشكربد ةعنوج |

 ىومبطعم مانيب هيساب ناكموّرل امس اف مع ل ا تّماذاثيرحلاؤ وفر نانادناسسدونريصارخ

 طعمانأ' ند :ءاوهو طاعمانازجو مومن ير اعئ طاخنمإءنم ثغنطعما مادنان رس

 ربط افتمان اج ناكتدينكورلالشنرثكجاانينلاب طغمط خصوم اال ن6 عغتنعنوومالك ١١
 لاكرازئ يشطف امم "ضان مؤشر تزل وم نييودرد بسن براي طعم تماذ هرثكر مطعم ل جرذورندش 0

 كو ,راوكد ب اطموتحُر نوه ضال بعوهر طضامادبعظضاتلان ظالئبظابرب ظاسنالغلاثبو تشن كس. ١ ا

4 

 اس هس د ثدي عب

 مح لح مح



18 + 

 موا عطىتؤدربهدمابابن هركؤسج سيد قبس ال حفص !يذ لاقي قحترد نداكقسدقجبو انلعاوزبن نا كو
 يئن وركرو ن دانس هز يبو ندناب انس طارفا با + داو ىوسر او ككتس ناكرن ور جباطتلا طارذ جر ؤرنم تن طراذ
 ةحزاورانلا ف نونبنم نوكر جوا ن ولولا ممرلوف نمو نوم درب طوحوارل فم )وزعم ربوع با | موح فنأو

 ناري الر لس مالوم نمسك وحي مزعل مرنم ارؤفل اليو لااد جوز ماضل ب طوع ىراكرد تش زكود

 ةءاج دركلإبو نسروول دز ارواب ابسا ان مد زير كلا كارب البلا ةزنلا رعت اهن 1 يلع متالصتتال وسر
 انا بودل فو عهلاددحالا يو وسب بايو موموايزل جد لاب عبان دعم يملا عم ءدوهو دنكك سار نازج
 ركو سي ئيبطلو لاف رانسود ناظران ل عدزن ةحانمد ضني يجامل يال عجل للا تيا زططلل ليو نمو زعو م الع
 ناعددد ؟وراكريتمض ا يؤم! ليضذا دودارواربا يبا يرهك ناكل ابطا امثلة متضبس دل اطإذ نالذ لكمو كك مران
 نب بساو طاف الالع حوت موبلا) اب طا ى ردو رتشدو ارو ومان اكو م م وفمنمو هرنامو.ئشازكر اكو دنس اب هدينناد نكد ح

 لالا لهتب الفكر كيابان ندركدددو تشاذكو ىبكد ان شذكر د طوؤترشاس]ئاواوَسلاطارذان ابكاذا ننر نك
 يإءطشواجوكنورهيبسوانرنز زيوس نداثسز طز + ين رش ثؤداطإلذان دك ومإذو ندرك ناضون هركرعقنو
 ميو كو دولا : تائضتاتضطائ تف طاطنوصمنانسمسسَضلاِب طاطس رجل ل ثموهو ندا دودو هداشكى إب ذا

 تاو اكو اطالخر اطلفممل ل ننبه اكأنريكلاب الذ نتن ]إو نحان جبجو انزيم دطيض هوناتع اجو كدزب ءاكرحو
 كنوصمافاكاإب طش وايل الصف دنظاثمارلاوطلفاك افيد نا هر طالنإ رسما ملكلاب اناذإرسح الف
 3 نيمساولو اكسل اف نوري منال ددو دزرجصمزا ركل يبسو كيزاب ناككو تومَيِطْبف بون ميلف نال سازعبن'

 ايكو تدوشن او تهدعتضتتحاذل يامي اص كساولح لير شنلاو ةعلاب ااتف جلاب ان نيه
 يب لامع ميااوط خو نريس اخت اانا عنادا م زف عجاوضذا وة ود اداب داثني اذابطونغل نكت | يش وك
 "5 يبرم اال هش عيطة ىدرم ماند حامدع بلش كلاب طلو هراوش وكمضلاب ظره نيالا انن اطال
 نرش هراوشولكاب ايتن ندركووداد ميلي ىنجوسزعب ندرك اب جارجيمو ندكدببإ سرد ماكل وكب نداهن هراوشبك

 لابو ميهاد سيطر اتدوراثيد كر عيِجْص رحرحا نثل دباد طبرإ جال دب دشتلاب طارؤ ل صاو ك ناد منا

 ندديارمإف طار قا جانطإد كك اذ دنضداب درب الإ عرش لعمضلاب طائر ةربس م كزلطط قب نالفداجام .د
 مل و طم تسوي نرجع د د طارد ماكل ن دان كر هزنو طخ تشتت كتر طه دثك تفوباد جزئ اهيلزب هدام'

 اطقاورهورشمأب طتيرتش ناو قزو كلب سو دشن عاصر نبك هيو[ كأن عغئداديب طوس يالا مطر 2

 نيو انفاوقسارقسار كهل اب طمص وراد مانرضل اب طنط نتفركؤ ني تست نيطيسقلا تبهر عدم نوكءاددل رع
 ةتتظرددشابك شنو ماو مركز ش طش رجبدنم تن طكفارو نا عن دئيبعنابو ساب يعناودوتساف
 نييئعااذاوطقرتعا اذا يلعن اكثروا و هللا ات دنمو مم[ عغ برام اصو ليد دب طسان ءاطكقزئان 5:
 الكوطما تاكوزك مديد: اطقبتبدامل نبك هداهرعسابلاه دا اعاذآشضدانددل اهب مكان ع خزن رش ناكو ا لإ. 7 ٠

 قنكربحللاو عياةفعحم ضو اذه ابدء ةرداهجل تيان ينمج فورم ءاال امص الا عج مان دالل لالا ول نكس ار 7!"
 ةكحاو رمال تيارام ل قم ءالاةنكأسةحونغم رز بسحب تاكاذل مفر هرل ادعم تناكاذ اذ نهو ذل ل ئىد ناموب نمل ب١

 ايلا ونلإجن نول انهو مسالا ع نببىدلا نوكتل سل نونلا لدا دد كحل كاان كلك لت تْعّصا اذان طقن

 طقه صوصخ ندا غاهولخدا انئادربل متل باول عيرنم كل عفكراكتملا إي تلخد اذا رآمدالان ودل اضالا طخ لا
 درصموهو ل وعرت نحن ينقض عج يحال ءاطفؤشماراطخل اظبواملعرما يال بجحّتس هؤعلشمو ياو قدم ل

  3١جطاطفزنميرككلا اتم زييم غل الصور شل امو هو نرحل رانهظإب كالا هلع وعش طق اذهب مكاو حش يامنم 3
  0ناو ىدد كوب ذاذر نادإبو طف نب هزيد نسكب طتوو هدام كه انطق يع كلود نمو مال اررتطص تاو رمان

 غر قفركك تر تعم طعم خاج مان ينم طيظ كو تتحو كولر انج هو ليغزابو رئي ابهرت 2
 1 وا ا مم دع خب هيتس عدم !, 24
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 انما. لافض اه ءازا قارنا ا نلافج نك اغضب لفل انضاماكن نربسنب ادهشبو نط محا امو زطفض
 طاط نتن اهلج ع1 تَضتْش ندركلناب طوويط كيرلا اًتلابددد نطوط | ءاطبل لصف ردد ايلف حك زوالكلكو تري طووض كدزب دركي دخت ا فني جلا دى الا نشيل جاروه ةماوولنامازحلا
 خان ابرد شوجو أهبر بيسو نذل غيرد طبعرسل رصفءنب .دزارو دوم هزاردو تصوُصخ نعوم

 تول طبهتغب طيبعارؤ شن كك عجزت يبسو جا عرنم تن طيغاموبعم كأن مرا جتذاكشو ببسدب
 اان ناثدوخةود شوكي كعب يصار ن يش نك اتعاب لذ تانل دن نوح
 مط وفعلا كعامل ايطلاثعب تفر طسربش الكعو طلخد تمول تعدل ردش شكا نتعب اخامهجوةطبع
 ناطق حطم رعبتاطتخردزإ عون لاب طور ع نانغ ءابلا زف رككأإ طوي طؤب ذم ندركث دح عاجدضوب
 كا طضملا لها نالف فو يصخود نايم ن يتحسن إردمع جامد اضعه دنو دىكأ اب دبط ورضع طع هدنبج
 هطمطتو نول !ءا طعن كك طين ان شام فاكئ ندب تحرر غم نري نرش ز شوك قوز عاطل

 ططعملر مدرب فلاب طاظع بولخبواطوطعمدتكماىزاب توبنإلانربكتالووصداو ناك طيعأبعو نديكراوا
 ناار الوذظفاغبلا ل يبو دهدرسطعو ا كلكشن ايجار دنبسوكن اش ندناردوان دن اشف سد 1ك وعِزبن دادزب
 طاعهرتكد اش اريك اقع طناعوغزبزقانالووعنم ةاسالى)ضارالوتيطاثءلا مما تكن هوز. مانو يم تنم
 انفو دعو ندركوانمبرب غادركلا اباخاعن درت ردو اموت نكد انكلس و نطأف - سند 000 د

 قطن نوراوضل اير طلع جالا م اومدالانعن دكر نب ىور انهن مه اأعتت انرْسْنِد ”ذاطالعن رانك تيلخن درك اركود

 آَنقترنإو عيمةطربركلاب ابطا اوؤش ندبكع امرا ببح يبا ياخى كرب ن ويظجيئيوواتشربزت شن يؤش دود طاولعإ

 الغ طياعرطس معلا: طيالط طلع .ركوزمدراقعلاو جملا بت ءاوران يخل كذ لل نددت بكت اعد انددد نديل امك
 طينع تعمالايبرختم طاع كبس.:[رلا يدشن دو نيبو جلراعطبراعدزد طور عرنضسوك سر طلع

 ” !نايطعزادد ططنع شنان اثم عملو كومو اينما ل جر انب ككطكعزاددو وحرم
 ءدق وع طبعاطناعجططوعاطبعط وعمنم تنناض اع[ ضان عع تنخملاسءفان نركانداب طوع ناجل 'ايلاو
 ةلّسم تينا ثرحلاز وراكن لازاوش د اطاينعادنضسوكوزفا:ن فركب راب اساطتيت طق طاع يك ههدنيا زكا
 تلك اظغيعرنمتخ طبعا ندركى زاد كليزلاب طع طانمم ول لانضافزخاب ذاهرلداهعمزلا دعب فاش ةأاثي اف

 قلن وكم اكيشو بدرببسد طيعداتل |( لص تلاع الاصملاوو املا علاظتسااا ءاطيعةراناول نايترو

 مع[ آن جى ونادهاوخنالاوزركلا وكل اين درئذرا:لاوحا ى وكي كلار رطب كاف ةعزلاب تساريزوك
 نلاقي ندا هزار اين ناجع طبهن نان ذؤعنو طبل تلا دلا طالبا: يل ايدو كتف ]ا
 طابعا جططعدندنب جدوهئورب عزش ندي ايدىداد مانوراوم#نيمز طيب ربتحانرتبحو ع تنمكاوتك تع اً

 نريزعو ضان عغبأب ند ايطونع اصح نارا نليراررتسوسو تنو وب يهو وش شنو نال ن ساديه

 نارا صلع انلابطاظني ؟بىلاظغراركسن | عوغل بطاط اوحرد ندرك جو كك طيطغ محن هختش
 دكا ً ناز سايد و تب زسوجنادا متل ابطماطغؤ اند اسابز ارا طِطحت ناشوجٍيورطعطكمر لو نورك

 نرككما طاغي طالغ ادعم ن يتمم نإ عج ل |ضعبو باسم اف تلتيورما شمل انب مت اد عجب اسكر 'نلاب كون
 ٌسالوس وشو دزادن!طلخبانرسكن اجد < سنتمتر طولا ن درك بون احا ذب يركن نداد الغ ا دركي كرر طل نمار ى

 و مان عم ندي فو من أدم عغارتفنزدشاررازحؤفلاب طر اسيل انالابرسبلانيدعتتخد جل اً”دو تاو لالا ع
 ف طرغطابع الالش ت ندوب ماد طاغسانل انجي وامجو اهعسوحلاىرب د اج سائلا طع وحلا كسنم داما ثيل

 ءاصض دنعن | نالاناينال نعل نعكيد كامو تكي نيمز عب ظاخلا قلن نال اتي ح أت هغنزجرو نرش
 ماد عض ىداكد تشد كدد وزو نمثل ند مؤغسو لوطن داكاطب ان وش جدال طاوغل مول الا
 ل اذنيموبدا موب طزيمتتاو نوح ادس نيحلا د طئملادجب طل اف تيل لاس طغلاوكإتالانسو انا نافن هالات 2ك
 هنسو لجب نص هركب اشو في نص !ن دكت ؤههىراكد»ن :يكقتو لهل شعر كج زكا ايزل نوكيال نكعوبا
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 ثوملاوركرم ا نوب ذازدركلا ايطاورشإ حو طاق ش احر دْسوك يطا شماا ناو كسا هر انس سدي 3

١4 

 اًصياركزعمسم تنذزعسد يانا طلو ملا مخ مال ناو ذل دن لبلد وبذل ما

 كلور ازحوربشإب يراورعتتشيد طمس رةىاهمسناطلسكرانسو جلاد ادن رزمالنم جائالس ل ارو كلارمطلس

 د دوثذدر عوكسو دمركنزار كدا ندد يطع لعمُس حيض اهدرعشز زعورطمتحضار يرجنس زري طيب جطومسل زف
 دركمزبكب طمس يم اهتلا نيبونمل اس مهو تحردزاءتسدو دن اطانمس تشرك, ]انهما نان ذود امس لحن ان
 تيم !ررمدامس مرا ماوشجو راذاو تك كلغ طعس تن طومس طرب منع ن معن درك ناي ل مجزإايزيو هريئوم

 اف عع كمابومسوممالانعرشاب هرنيادركمهزمزونهو لش ايةخبووداكناثتو العكريشط ما تبجي تخ هرم و لاط

 ميرور نضيع او زنابز اب ددزو جطايس اوم ناز ن1 وسدرادن ندر ويه ية سوك ونس أع هدم ديا اوم

 ةطاتجو مهي طيوسم اوما اقيو بين لاق يود قش ى اب اذعطوس كتر مولع ض تاتو ككايوت
 اك يفند نرنيرو د طغت ]يونس 0 0

 نامخردزعوب طخوُشنؤجرمو ندنياط طن مدب لولا انتغت اقمار كلصن وحرد تك دي ط فتن ركوود
 نيكو ياو جطارش طيش نإببو مطيرش طش ةرئاز ميزارداههالكر تما وحط يكترنز ان ناك و بويا شوك

 00 م
 .. لاو خوؤ يجنب وك تشن دك اثنا شادادضالازموهو مسا موطنا جزا اها ذ كال لإ غأتماجو !ناشن
 داعب نفث يزمالعمرضنالاولجح مّمالرشلوتةيمو كاهل |اجمل فن لل تنس اقيوراكمار يب وح نورك

 0 3 رذأ هرافسود نار فان [زحتسويزان سديم جابري حَن كنه عب قو ل مدح عوجمعالا ل
 ناهوكفركشرت وعل رك طشعجو نرثي رودطوطش وم ضأن َمعدرش ودون اه ركناركو ىوجودود

 ةنولاؤو يزجهرد نس هاهنانان يل ابططش ثماف تساءل انا يراج تمافةسادق دو دركلاوؤفل اب طاش

 31 ىدالل مت ثدحف وك : ملحة عتموكو ندرتدوجو ةد انزال, ناصتغال2ا ططشالو كال اهلئرماهل

 ةيبسطماس ة زجل طرود مو نمطاطتشا | عروتسنتفددودو ترد ند كدوجااطنما كى ل عز اسهل جاخل
 خالص هو يصأ طيف م وأ عع ودجان فزح يمر دامت رض تعب: اطمن طما ب فاو مع تعج اددوف اببىوم

 ططغومسو اهيرطط ساهل اونبدا نوكملاو:؟رح ابا يطب ٌءاش عض درب نتسما رهاب يو كشمير ةفظلارمضايب

 كنتدلر طوخ كن طوبا كسك اطبق تن ذا طيطا مث بون اراصو زورو اطيطا مولا بهذ افيد ككيدكلاب
 ذلكم طش دبات نذورذإكب انفادركلطابط ون كش حاررط ونس دنكت مار ادرك وطااوشإ:ةبس تيبلاب نطل

 لاقيونحوتنياذ تقتمىادوزل تماثل ايي ىدزان دنامانىدضو دار ةرنثكوش نرش كتمت انو عن
 نتف انش وار ده حبه ةىانالفطاثبل اين وخن دس طابو لوشملا مج علثاطلا مد كمَستان اهل هل ءاكدلانالفطاش

 الش نيب مرح اصون درك الهرملاخل كهرب ثينوردر خيا ناصر كيد ندخوسو ندني ايوب تيزوز غور نتخوسو

 طين خوسمنبو مثباىوبطاطشار كبد نبد دنازوسو هطاشلاو مهب ااثماورلاثم لاب جوك ن درو رش نتثكموروز جزا
 ميزو مهنا هيزاربطاشتسا رك وبدرتكو هدوبان خان تازب ثيوكونان درك ايو قتخوسدنبسوك بو رس
 طضاشلا لو هادطابز طارسط رص حاصل )كد طيب اثم لنوم زهدودركلابط الشم: ذانروئس نرش

 طن متاع ثوم ءاطض د نكراربلع سدود ر جركل سارا بشه طرا معان عخزبومجاد زج شا ءاكم

 نلاكب طوهزتب الرف ناحلالل لالا رار ناهس اردلو وكر ىيبج طْغض ذاحلاف:نائدئاز نوتناو تلالاو و

 اكهناهربو هَ مطير ع اءارضا ذهل دو هراجرمؤبب ل اطال لو دواز لاو د دات قبل نم نواز
 ديد دب لاي ططرض أنبل صف 2 تمرذو ص اصفلاو وة سزكالا ايدو :انار ذلص ن وركز
 الف تدلل ابشر انفو تتوصل طع رقلا غضون ضي نازجوراوبدر نوب اننا مثتخزا
 كرد ءاجطيخضراهموسودا تشيوكىرابصوزشلخب كداثكو ينجب شمو نابع اكن طغاض هيكل لع كتيضاذا

 عاب نبال ةرنم ته طنيضا/قعبوع ند معفيعضدئارتسرطاضضدنادركلإ نوب هازا؟ذوخ هاني وله



 ٠  0موس :
 ديد ايزركلانجارولكت درك طاذل ذل رصف طخ لثبدساد يشل احل اني هايساب كسكس تنم طبتم
 طق كلا اردت امنع ععولكد بربك سيطعم انف غوت شبا يجمل ذاذو ىلا لاس كك!كلايودتن
 ااه نبا اجو كو نانلاقفبابيم معو ضان خخ هزجت بردو: كصد ةعان تامه داسغيىندركءاقس
 دابدوسدندنمجربرييالابر بارد هدامئازز روع ى درت بعلو دن لمادا كروتساييبر قباب دازنعطبٌرب وبل
 و نهم نش ادماكمو جتاطاند مطابرادومجم وص اذار ملانر ضع دت و نولكل ابو جنس طئرارنازحو كشم
 نثلث ]زج صاوهو هالتل ون [ملبنحلا سطام ناله ل اقيورتكي نايسازا تداي دوهلع ل يحلاط 7 ِ طر | رمل احب نات مزإلم

 جالا هوما داافد كناب طيطر دونن يرسكول البطاطا زثيهرغلابنالغلو هزرك لد هريؤاجلاطجأ 6
 ذوقطاطقرإبيبزود دعب تزيدل مدخلا .مطترالاو ء اططد زجاج ل اراها كيس و ايسمضلا رهط فس ندرك !يذ طاطا
 دورمليبقو مومو نازمناهدنا كت: طمشب ىدرممان تكا ظضدا ناي دوش ندردا نربط اطير دنيسوك دشيديبب
 امش احنانذ كرز منوجةرايتسوبو طيهاراو طهر عجن اكطهازاو تاهراذ ده هراوجلاوهظنلان ةاحاو لرب جود
 ذز مانمطير مار وضومطهار مكر شر وكدلك د اروس التهاب خطاط اد رسكلاد ةئدذاركت سوو ندب

 مل دالهركطز لنبسو كوز شوؤيب بانك طحت ءازل اضع 8 طبر كول سر نانزركتحلشإا رداجو 3
 ال اهدورنم تمن كلاونكشلاب بس [ن اح متوومن در تشهد ببر غلاب طمس )رك ناثاناكب

 و انام ط انس ارنز سن اكرضاررش ازد ززا ركدسباوهائكن او كر طبس هايكو ءاوطسنالادرّعلا رح اكاذا جملا طمس .

 دن كل طب مزمن ردكم هريواددؤحيتسم اذان نورك طاب طبت نيب ند كاز مطبسو امس نركدا دو تربل اوكأنمي
 ياو اب اطابسإة شجون لانو تر لزه ير إلب اذ نوجا ناز ا ابساو 6 بوق نانو جلاس ادد
 كساؤساو لان وكاليبضسلا نال ؤ شفا د دنكلور ونبيل دلو ابسا يلا ناب خا غر قزتؤ شخ دارا
 قركملابسطاناسم اجزم يدا خلل ذو جتماط اب اس طاوس زكهك شوي طاب اسمر دوج الواهرو شعم كاوتك
 قفركوتخنيتفشوردلاب طز ام فخ هز ريربولك ط وجا: يكد اعود فاج نيزك نزل تاج درب وفن مانطابشم
 طبائ تا نازجيرل ندرؤحوف رس نداو ءاكبا جانسو نورشا لن درويش ءطانما تاك وضانيلافالخوهو
 ازازملاتكعال نياك يزل كيما نم رطزحن طف سالك قد اولحو كمل شاذ د أح عغ كلك
 طك طيس ايو مبيع! حام اضاف اذاذ نيل نسخ امني هابط ءاضتلا وطي س زكا مل دو هوك اعمل
 ديرو كلف ىجبب مانو كباب يبن الرمس ارصؤب تخل طمس نام س ضخ هدولإن نركب طاير لا الم كتبا
 قدب مى داد غلاب وع نازجر لكبهاردوش واول نركس عمت اهب طم ؤرمرباارببروتس مدلنويد ,كؤلعو
 طيمزا نادوراد نيعلاو ممامْض طعس ورار نير دوحاردوحطاعئسا ندر منيسرب زيود ىبرد قيردرادطاعس إي
 افا زج نان ظوتقس بذا و نوركرطضّسإ رن وح حراج طيس جاافشا ناد ءاج ططتسر قدر
 قرتمحالا ل اناومدن هل ميتا طيسألو لوو ضوالوججل عتب دشن ابثب نب البف طتتسإ اعيد شذا مانانجب

 ءاهيسيلخلا] ان طتسال اقبال نر عوب ال نورلعان مدول نع فل الاب طعس انج ملا داكأ مول حمس ماب
 طعس م اكس كورد دلكو طتتسال انبزخحترد ن وركطلغو نازجن ندرك | طانْسا مدل انرالو مار طب مروا
 لَا مدانواجرمللاط نص ندانفا عيموركلاب سس اتلانبعانمن اس الإ ,طتس ل ملا !نلهد نداثازائلاونم
 ا نك نرد وكّسطائة سلس نركما ىزجرب نْضوحامم اس جطاطس تنس ركان لد اساتاسن كلا

 للّولا طقس هدزدكءرىبان كسل لول اطمس ندب هدرا اندم دند وب سوم اخى كيد كب نفكر
 وو .٠

 نيزركر ازارشوكب اهتلاطمس رمش نود ناطقس تيوبوركزي فاجن ارمجرب عرش اننزلا طتسو دانضا م انمار

 طقس لما ندو ترب طمعا حو و ثنيرد طا موهسو و هنب عازب عب طعس ءاكجزماد ء انا طيس ربان هدانقا
 ناكِث رهلؤ دش زو طغو ران يمزرب عوطقمزرثبيك عى نر هراذإ متم طا كو نيل زو اطح طش جد هل
 ياددو طسدنادد لاس سولالاو بركرلا نمل فلو كراك يلا متةعيبلاوردلعؤ سال ةعببر حل عال انتج بالا
 الكت جو جزيمالس تؤيد ركزي نايف ناطلم كش اكرم فلاب طلسن دش ةشاكر طل حو اكر طيل نمقد كك طولس
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 ُ امرع

 منار موموبد نشا كئاونوبو نتفرمان فون انكرب طبخ مكان عروس سدو ند اهب غارب كائن ب ىكرب ندرك

 قرد نونو وتس نس خاو.كلاب انج كناويد دنا: ةلعقنل باج حضي يرنلا مناط ابي لا معلوف
 | ١ [نارطنج »ان ساط,وّريلا هل امو باذا كما غاز دوج بر طتج كر اريك ا رطنجوهرمانل وا ماو ه) بلباو
 تو وج 7 مجوز | رعد قب اسد, ةنجم انا طانبخا جذل ف ودكل ب طنح مدر زو ضعدوزباخز هر مد بششزا هاي

 اقرار نرئاروو املا اوزح دول شم اؤ منمو دزبد وز وادلرب اتخاشرب ن ديل هه تسدورنم تن طازحم و مف مح

 لع لولب رحار عش هصن دنار طنز دن ى دم سك لاو جول لم زع دوبع نوجار نه 'نوركزارددار هم

 راثو تلعزارندوبنانجواويشتداعرك دان طاذدنمتعن ايو فان ن د تلع نبا اب طازحادبا تهرب رب ناني نار بشك
 ينس ]يما جاجا واط ازح ا نمتليلا تنير عيبلا بل اي دنم تعن طرح سان درك كس طازج ركما كس ويل ابره ك
 رككلاب طيزح| شير ودرد نرش شكد هو نىن دثيزالو كيران ب لج دعصن ا!وكو ايبوكرب ن طار در قنف ددد با
 ءبلابةعنمرافر تريثكر اداة زحام ادب دلو مذا طزح ع لجزح ميز ا نديشكرر ثمن اطازخا ءائيرو شاع
 دووب بوضييخح هزيبرمائميعضوم مانو طولتملادحاوم طخحب طرزحر ن>ودرشوكط ازح اتنماديلبسلا مهي حال ان

 لكلا ظج ونحو واكؤيفلابطوطخ اهلا ملكا لن ؛آسك نعت ععاددر قد اكشو نش نمولانةهجنا كيدرب ن دش كا بخ
 ٠ منغ التم نكاتح بوج خي رئبلاو ذوكلا ططخرنمو خطط هدركارببدحو لتش ا: هدشكا جيا دركاو كاني مع كو مز
 لطنراهلعمزعدفةجاط لإ طجسادؤو وجل ميول اجيدراكتضلاررلخ كد وكن دددار:دانعطاطتخا ار نجر شكا جىورب ل
 قي انالخوربابيالع بتل اك نزال ل ذاود صصتنبو ظل ]صنين نه نب ملم ثدحجؤ وم دطخيماذلا
 الا ةرابددنأيمالنامك تح زيمر يلح ضيضن اوان اضن الا لقخز دل اتو طنا وطن اوال نمي لجو يجد صقم
 كرمال اهَءْونساطخ انا اجوز تّملطد امه دس مما محل حن ع) سن يح سابع ب لونمنسو خطا طخ دز ناب

 رطل ظعن دش هايد نرغر دعما طالتخا! يجي ئيما طا خطا اماسي هلابانم هوندا وزو اتلاف
 35 ير شوراكة زيا طيلصيه اطلتخا عش اثم ةاوعتٌملائي و ىراكرد نركداد اضاي رت هاب ندرك ما
 اطلرموك رتصسكلا,طلخنذابب الاب طامي جّمبا الخدام جادا دوه دريل اي يلو مدانل دل كالا
 ئناروهل اذ اكرم طاجن ل اعيد انيزيبارد ىر كج طلخ) جبل طار هرشاب م دونثكى و بوجي واهي ب طالخاز إب

 ينل تجار ده تيسو ءاكطبلخنداهي فان جزعرداد) خريضت طالخا ان تنير[ .خ تبت ايزلخس اف
 يلانارلفع هل جل طلوحل انب اوم اعتسو لقعن لبر وس اظالخ نعون دقو نيم ام بيروركلااب بيزو امزح
 ايزو هدادهوببككارازإعوم ظزجح وْرّصل خو طج نيب نقزطبالو قمتم يب بجبال ومكو مل اند طار الو طالخالا
 كسوباب نو ليم حس ونو ناب رب طنج كان معاد وا صدنبسوكن دركرإي يونس زريشيو انمالاب جك قا وذ

 انيشزخان اذ طيز جو طماخوبو ميرلانس نيش خا ناذ طم امور عريس 1 ثرلحلا ةو ال منعه ذاذازبللا نايبعوباوكذ
 كيارثيطجإبر د ندد جومت كن وركرك ة يضع ]خ ندرك ناب هجوم ةئالخولبنب ناك: مطزم
 مطوجطوجتشرو ندشكرد طنجح كيطؤحل زان جان طوخ ز بايو رشا, ديسزيو ىدنادبا كرس ىوب
 ”ةاكويصووسالاطيحلاو قدا صريصزعمالا طل: ]ايلا هم سلو مور ل مطاحن زوس طبخي وتو لود لب نم ج

 ناكر كاطيتل اع كيو بابل نط بحر مدعونفاد هل ضر طنز حن الخ ثحانجلا يزعم مانت بح مكي راو
 نساطحيريانلا لع لطاب طحاو كم[ وق هندى حر سم ملال فو باسل اكإب طضم لب وط ناكر تالت علب كحلانبناورم
 تحد دان طوب ةعأ ت ضن درك كود ارلاجح كهزخ ةمز تناك كلاب طج ميار كفل رانلوهو عنبر اشي
 انفيوكل هان تظن |لوعنسو ا م طيمو :[نلاو تطجؤ ؛آيلا ناصطنلصتت ل لع :ايب طيح انني مايل العرج زحا وح ا6
 ايا نيم وارلاد زجل اوي ظانن الجل كاتو لا طوعسر جوال نوكسو اهنوكلا نان راندا لجفانرانكناو
 تاكاذانيعلا)تعلارعلوعفملكؤ لوتلا كك تزحلا حقب علوا نيكأتلا ليج تزحلاب حال صالاد تزحب ناش ةلذ
 الجفا نوم ,وبو فود مكي نانرحالا مايل الج ةواولات انينماماو مانيلا ناصتفنلاب نجشرتاف ءابلاتمانبنم

 "سد تسويزانسدو يطيح اساسا دووم وو لووقم ل وهل وقم كلذ لطتيربقي نما يبونعلا و نبددان اءاجج

 طخ



 امك 1

 الدان 5 ندركمافطرد تس ايضآ تسان نيني ن افلا نوكس وركلابر تاق كت طق | كرش ننيلاندلبالاتظا ام.

و ندز كيدز ماك مطقر ال )صفو ايرازراكات أم نحاس تساوط اسي امنم تع طوف أم
 كف نابركتريس

 طب يك انتكو يحز لشبه تك طاب |ربر تسد دج اذرطكب [نعأث عمت قفريزي لعو ندرك ضيا داّسل امو نيل

اب ن كم خذ نيمذفلابو نيو سكس كل باب قفدافرهثيزهرعد لولد د.
 ذوب مانو هديك مميأط يبد غاذ ى اج اينبد ط

 شعاب لاقي عابلا جملا طيس نالفد كعب عجناب و كطسبس|ذاةهدزمبالؤيضول زطبملالاشو ايلا فدو ضرع
 ل ا!طاباراطاوداؤظوريظ لم عطانا مضلاب طا دنرادنذابردنرازكمو ب اررإوع كرفان كاب اس هديعب هازل,

 طور ماكتنولاهكذملا ف ىوتب كليم طب ناطبم هاري ب هشادبعق لوو هداثكتسوركلاب طيددي ةاننرش

 روس فدددكاٍخطاعبأ غمددو نكش ايلي منان حجيج دنافكد ضحرمدماول ىءاناو تنماثلل بلابل

 ارركيركين دز ثمج مطل أب !هةدمنباومل اتياكوبلاب اعل اهلشب نباوعلاثن دود نايس فلاب ايون طقس

 دن درك حاد اهتعد ملاكم طلبم انزمتغلاو قعتم مزال ندركو ندي زور درزي طز ن ديكر تسكر كي بطلات
 ةجيفانو هاكان ضيقنغلاو مقل لب ماموأ لشاب هدزدكى ميزت و كبك سا, نذر ود ندش الئ اءايبلت بكري لاوس
 نصاب تلمطاثل ثلا فو جطابوال مط ان ءاَسلإ ]صف دنذاس ب غيدد ذاكباب اعلا ديرثنوزغلاب مظهي

 رس ىرابب دشن دودااجا نوركلوعشم أعم ةولبر واذ انم تدازا لاهيا ا ذإ لاتلا جال منجوثة ومع ميل

 مسك مط ةرماذ "ةلكن ونهو مز لماذ ورهف ثسسؤرجل عم نيزك لذ نيبرس اونو ارتغل ككل ندد عر

 معلشوكو بانءفركى وب كرتلاب مسند ورباءانوكنز نجا ش ةاماواطاطن هؤدورنمت ضان ظظ ضأن ٌعغندش

 ذنكوبش ط]ح مكر كف انلكنوللث ةنادلرج نومياو كما ثرهلفد كان عمو لثم طلت ناو

 كرش هانز, طب مناع عيل عد باغ ن دش ملا, طوبح طّبح ءامملا )طف ةدئاذ ممن زب لال مايا
 اجلسي ايعسرلا تنشامنأو ثيم وةانلانطبمجل قير نادم عقؤحفضن درؤحزاارروئسن لمارب كْسو تحارج

 000 و نوم اطبع مولاتنلاب 5 نيولتاوختاطتحاروا ن|ج عرينب ثدام مانو لبو

 دلع تيسزاو انا تانرةزغصنافن دش كش لروح: :ح ةأماو سول ايرلينبج ]حر ام تاحلالل نونلاو ئلالا

 شب ولي ح غض نوي اكالنبا قف كناثلل ثيل تلال ل انؤنماطعإا سكب طيبحئ ل و )ا: فلالا نعتلرباو نونا
 ديو مياس ناو كساب نزاحاد ناحلاللن اند اين ديف مدلك يو بحت لح صلال نزحو نونلا كيم كش ناو

 جبتلا عئلتو ةروكماطملاو ؛ايلاب شنب عج تلق رالاؤ تنبوعن انونوت كش ناو نيكضوملاو تدزشلازم
 "نياك هو مزعآف معلن هرو نلما'ه ذو ناكز اذ 5 هزونامزوراب نضركوو طح معو لوتلاكيو طْسببح

 كائْبدو نازجواجز دش عكاالتغلالزنماضو دزب ليزك شو بين يل ابطوطح تفر بش وسر ارم نركب طاح

 000 ا ا
 ربط اظجووود هزبرسو انكريسوتفل ابطاطخىئدرم انو هنردمطناطحلجر مرانوا كلي اهول اقول

 1 :ثنانك

 طالتحاز ونت نانلا ضن |طّميحو ممن مكلابناظحدنكقنر رشك خزاربو دنبو كلان كاف اكو زود عرج
طشل اهي دشابر انىدردككتخيءانهاك طامحرتكويرد نوركو اهّتحا طذاحإ نرش انو نارك

 دا اكطاحنا

 لاف اني كان عكر طنحول وثم دو ثوتيأبح دإ لف ةطاح تئعا) اقبل دانا هد كراج رهتواننع
 ده طونجبن لشي وشو حصار ودام ونحن دككاربطيتخؤموخىوبذا قدك ط وحس وزو وبو شوز مدنكا اح

 كتلكامنحاو د4 هيباَو ل ردادل ثقل اجو نيكنر تسوي طن الجرمجادل مدالااتحو ندرك سون طونحوئسوز ننك ٠
 مطلب يوزر وعود كا كو حلاعز وذا خازم انكنال ءاداولاثراط جن انيجراوبد طاح

 َكلنطحن ولف عمر اًهبو [نعان عغاددؤحراهززحن درواءدركو تشاد رسابو نتشاو هاك ايو انجرح لغرب او بوح

 نتذركذ ار اءارب تيا كل للرب ثلا نحاو تقل ابن ضا ىاءفنل ا اثح ال امس ندركوداهنوهب طايح نلمح دل
 ندد ابد تسد ايلا لصفر مل يلاتطاماو الع بااناو لعرب طاح اب زابلابقعتسا رهن ادواد هيج
 درت حرد كرب اطعنو ةفد باويعان اردؤح محا دنا جه مه ض اهب غاز الارق و2 وسع طل اهيئمورونس
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 يد يس امل بام انمناكدادجسانبعلوغاذااًضان تمس انياديعوب الذ هدش دق بار كب نيد نك رش اند ان
 مضض لبالاهبو َجَصا اظن ندرك إبر ت وب شم وكزا واد كرنا نارام ضيضح ساوؤح ند ندرك فبزع ننس
 ضانضنر امن ديند انجن ابن مضت اررل اهنزبو هرب عاد ندين ارو جريش ك دنا كر لازما وزب م نطعتاذ ارنا ثاذو
 كرّسنحو منالدعتمو اندسنحو نديناببحرمضوخب ضخ زا جرد كاوم تحرد مل بضع منم تعدرضانضيو

 بر ديباج بدا خا مك ءنمأ ك مرش اي رّيشد مهر كرب ا نكرحو كين اسد انفارهاؤح كك دوكن الن دو زش نالإب
 ضونيةلاوهو كناكركض غال شاب لدزبركدإجوانؤحرجوطقمل ام غمز شين مهؤر كبلا نوضغنيض علو هنمو
 نار جار وكهزرلت ندناثمودم تغيضموفم ةامارةانونز ندروا.جداهدوريفا غلاب مينت تحردو ماج ندنانن ض فد
 يداي زمقتمرتا نوناشضم كؤيموةلرب ين ّمعلاب هضاب ماقن هداتفاتحردزا هوبمد كرب تزل ضن( ععرنم ثعن
 وردش نداد جاننزمافنادسز بايو سر فاجب كنارابو تازرل هضم ص فركب ضونتمدوم رن اذ اوونرعرهو
 تيل ريلا ابا ذلوجج_ يبا ولج ماقتل لئلا دى وكت دكت ون مضل بناقل شب ن لش يربسو مهره ن لش دز ناري
 دنتسو نيزحوز مم در تخصه كي امج زول ابك ض اظن هيا لعأمل اقر ناكدوكراز كلا يزصا فن عيب ار التمار اضرب الا
 عج مد | و ض نفسو متضقشساوناكملا تضفنر ايد اير د لش أيرخي| ندي جضففتبرماففتتسإزغش كك ضيف هن اهرم»
 ضال انئدو ام تقلا ىاضقن ار انز تلك اذا ضفخ ا ل تملك اذا ايو ىف ان انسي طضيفن مبا صافتسإ فام

 خي ضن انمار وبك ش نتنكب اوج يوك اب رضيظننسدزا دوش هدادز اب بان خيار ضافت ركع ةكشو نسر بائو انين دركوأب
 قش هدخاودد كريمزو جزمافنإزفسى داب هديل ركل فم نوادزاب بان انفسا نتتكر كير كب ن الضد
 هك ركن اركو ن لسا كلعزادازو غرو باشع ندركك نابززم اننا عودا يزن يمد ندد اكن صنت ىوزا غور ايسر زمازب
 ةرجناواد ىزج نوكساب ممم الكر از زاواربدمو ترد لاس هزح ناش ناو كيكتن ما او عر لوجرنمو
 غل مما |(ئضوغن برب دوب من دشاوردو هاكوالإب دش ماخد كسادد كك اهنا تساجرب ضوه صف نال

 ركركو ول نهاتت مهاب ندركت مواتمضمانم ىراكبزتساخي لسا خرب ضمانهتسا بسور زاب ث ْسوكو هدركتسار ماميلإ
 غتيجكيانكو كمدب ناددا» للا ضه انرشلفاجرللتم جزع ازْس ففككو يكس نايم ع بو حرد مضود نشا ورد
 سني منأيعدن «وو [نزعأ فمع نأزجو نيبو عاشنركر اهرهشرد فد ِض ول راكزددتبن مام وكر دتك ضع

 درنكت راجيبزماما ندر وو ةضزنيخم زب قاض قيئكيو ول ل صف ةشيفاددب ى فيا جزجوان اولا جمان
 ةسساو زمنيا ًع لى |ضافو |[ طمتصل لاتثد نتفانشمو بانشي ضو ارنوب تشن ياخير ناككانو دزحزا طيبا م رم

 انوا جطافو نييرجن ادرترهضتو ذه زماطيصزق ان ن يباني وندنا ب ضاغتبسا نوضفوب بشبرا ماك رلزورنمو انش 2
 ةقرنويتحر» ناصع يسو نصعو ضاوالاذ عضوذ امص ثيدحلاؤ دى اجر هزإةيياذدو مهره هوركورك .) ُت

 درزوكوتحاز او دوُس «كاريرب| حاذددد ف ريزازاو نز تسرك طبوزدو ٌككضمانيا 6 حن عغربارد دوش :زنكايركما
 ”ةمنبزمانتها دن مزالزماطصهنا نت ككش ::ندوكضه املا ]صف داو ةمعازارن اكشاررباو رثخي»ازارجي خا

 اك سال كي ا 001 5 2 1
 "لكي ناوقسانتكَح ضيم مدرتتءاجئضه نال ةلاتكسند ضانتم فوكو نك طن م عوض يضف
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 يهتم جو لع عج كل] امو كنورؤ كرا ذا ئبل امض اه) اي ئدايب نادركد ابومنم تخغرزمانزنمزما نه ضم ضرك
 كونك طبا فلألال ضف اطل! تبان ميج ايتو اتربعل ضيهربلاث ماطنداننادراوكا

 ايينسا لدا بج فرب تسا,لزسربنزاادرواد ىزيج فرك جد طبات كدر ةدونءطقنمو جاب تؤيو ركوب لكما
 تيحالم اثلالاوحالا غش اعبانؤفم اجل قيوم هلار اج نبت باث مانازئاجتات وو اك تو رشا, كنتو س كمائن كر
 ُنوفوا ارْس طابو وذو إس اتاتاوز احلق مو انهن نا تدراناو اًحىدذووخ قرضا بالحل كككو رخل

 دقن اللإل اللا طلال ضوهو كير تجرد ىصرمأ جربو ْعَسبالوه د درضلإالا بنيت رينلاو ماكو ملك

 اعيجد ركلاو رقمى منوم ابلص| فلانا عج نزعل ركاز طور كرم بدال ايبا ] هضا نازح ال ووريدو ءاطكااهرحاو

 َقيوأو طودرريهم لشاب هدركت عابد تجرد ناباز !.؟تسوياود اًممداة ؤرعملا نود ةركللا ف رتنبؤ قاح الل ءلتج ناو
 كسل ناب اركرإئتس ندرك ناب هوه ساو او ندع نالإئنادا' طب! دوتضدن ززارواكا يبرأ درويش

 را
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 انمجىددكتناراد 20000 ماد ل هز لشي ننقل جر الاب 1 انوكدر ازنونلاون تعب ضبم ضال نيب حدود
 رعشوور اكو دراكدجب ملاكي شاقل نو ندير دف كلا رعي فرعا تال لاكبر ندادمادد ندادشادابو لا صدم

 نار تايوان الفري و لم زمور عم دراربولكرا ؟رشيراو فشار نصدرءلا نو ديرما ل احا ييرعشرخبزو مع (ن هع نتفك
 ور عطقند مز د اعرال اشيول دل دبعوبال اقل اثلات اذ مهرس تيعاذاد مكلف ددحا مزمؤببطداوجيداذا مونعلا

 رزو اهزيد ضف ةبزجمل لين يملا تا ذ تضم لولا لوقف ازكوازكن اكب تيرم )ها طل ل مرلا ل وشب اهل | رع ركزت
 الابد مذاي حدمار وكر تفك شبيب نيو تدااوضي او كبل وفر نمو كي مكس نانسي رثسبو نداد ماو ضارفاناز جر مسو
 صف 2 اب نصتمنب ندرك هضم مي ضراطم محل انو نتيركي بركس ورعب تنكمذو حطارركبر كين عر امترانم

 قرارا تلئاولقسس ان ىذ اناوعلاولاف الرس آلان اا عفت اولعتس د هدائسواوهزا غربت ماد يزذوراوبد ندين

 انهزيركس صف مزح زيركس ضضق ضان عجب ةلصبكرببسا ن دنا دوري قم نظل نمرتاول اذ اك ين شو “انف
 نورك اروسو ندرك لاذ تراكبو مآ و َءِعن دن اء نادن داك ذ هزيركسو [ظنداضلا كضضت ماططو مانط ن دشن

 باونجو جن دش تشيددو دولا دار ضانطتاءلانهزيركتس نيمو اطزرركنسو قزيشو وكلاب رض ل ع[ ن غرب اورم
 تير هز ماضمدسا ن زب ريض عطفردد مزال عسنا ند تثيردر بنو نشجو اميل العصف الانبا عب ملص

 سك "ادار صقضت نول اذ تداكب ماض ام مجانرل م ضيضتبات اعلاييو تسرد هدن هان عئدارباوحو أخ نيف ان
 ءانكيومكلصللارضصو هداد مبوجوأادبوجن دز اخ ضعف. لس اًضمابرص هراننكش ريس مصفر سان ارئسأ

 اذاردزاناهندو هاتفك ص | ضن | اكنهنتكشربو لح نرنكار وق ندكن ارد نان ندركداب يؤمن دونع
 نيذاكشمض نارين رش دينامو م ضن سكش وراويد نو انذاو ننذ اكس هرصَبعت ندانف ا +راوبد نو اكس يمصالارع

 الك ضراعم ضياقم د ضياةو بصل يلد ابل اضيقلاو ناتو مهو ضوعلاو ثم ّصلاو ضي نوريب تسوي عفا ىزح:
 - ارغب اش ىال || صخرل اندرو اناني ملانكيقد تلو مالا, ةلصن درك, د ظن بيع رك كباب عام
 ريكو ايي ضلضت كريو ممد_ضالضل لباد حول اذّصْف نايك اهدحادمحرو اهورؤو اه: ..ىدزاتنان ورب

 زاكرعخنو جو | ضحاملحر ند شيرعل اخربش دنوالخو نا ل ازوحر با ءصلا خرب ضب رمل صف دسار يجيب هذ
 .اب يسود ندركرعل ابد ندب ارحل انموبشز ماها (ينجن ين دس بندر عل اذيدضوحم |, حمض ذ دركصل انه نسو دو نب الو

 تج تراة لم تجد تبن د كندا كش زاد عمهلاو نال وركرلا مني ىوتبدصل اخ ها زمن درع الذود ن دروحرعل أرب ضان
 اا رك كرب غو عين: رهئسكلاب كين انلاف ثلنلا عيل لاب عع كلا قدس هاجر دولد ندساننجو ندذ غدد
 ضِذاي] ماه ناو عع فرك هزو در دما د داع سرد يب ل ضنيرمد بش ن ديجع نم ضر يش ن دبس ر ندذ غوش

 وزان تنمو همادد معدل بيتش ماحب!” ا هيدحا وو انضم '«ادص اوال نب ناز عشب ضخم جنح ضركه ذه
 نوبل تانب هصا#تانبآلا عمم لاب الر قلت لما تهل اوس طا اهيا تسل لو :تانرع اصفر الا هنم تن زص كيت ظ
 <وصدو لجرلازهرال اين دس ويسر فال امدئدارخو 0 اب ضإرما 6 ناد ععندسر تاع ينزص اللا ْ

 "مرت اعو اروؤحردومرايب مرام راكدد ندؤن ضر نوركىرادراهب زبن زيعراهبدرمركا امنط|مموارددندغ بدت |

 لائشدار حور د لدخوسو كك محا جندي ازوس ضاضماك ار اخو ضيم نبع شا هداتكو ةاصلس ا

 ام لابو ندبات جن اهدرد بارض متم[ ن أك كك ضان ميسم تبيسمزا نحوس زطضم هاه زعم لوم لك
 لكيمز متن! كاسلاو ملاك ضم دحر + اؤجروضو توب ناهدردبا نرمازد زعمت ثناوا موببؤتص تسمم
 نول نيكملاب ضم لضم ارانب ضضمتل اند لصولا ائيلاس مسجلا اف باجل نإ ةعملس كلذ عضد
 لابو مدان ملون اطير ندينبح رول رصف كك اكنما كربىراك ند اراوشدو ندش ل نفح

 - 0 ضخ نارن ناكض نشري وبر يعي اس لش دن 2 هز نوروا'كناس ض انا ارحل ضنا ضحي م ْ

 دو لثم زمانا ام تشب عع ناؤشساذا توك لي لن رد نم كفي, ضيدعم زي نيج خو دش ونكا تتسوكو ادنكا
 ةضادقب جطاظن كدا باو ءىأ نعسان در دنا رنا ضيمضن كبر ضيع ن انس عال فد تنس سوك طوعم

 هرْس دف راب دو مدد ضان ضم هريكلاو هرج الشمع مجلي او توثاو كرما تون رم زن زرو نيزحاو با هديا. واب |
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 ثنو زر وسن دين اباوحيز 3 و نب, كلصارسو عسر هوكزا شار ناساؤن دياب اونحوزن حو اروع وركزعم ل رابر

 ضان الاهززاي زو ان وهاس عسرد ندركأب ابو ندياباوحوزن مثجزماغادناوبدوجناذااددا وكب مركلج
 كانوا ا[ضاخننو اضيبغتواضمعو اضاوو اًضاْخ عكا لدى انيعضمعا ام اي ندونةضاةغامثجن دش ز ]وطننا
 نمرود (ع(ن ععزعتم مزال ن دينارؤحر زو ن ددوخنز نيمزبهبانرشك ضي ىراوحبو انكو عر ضيبع
 ضافي دفان ماهيالا ينام ميلود ندرك رضا باد درؤحر فو ندش عض اين ننزحان دش اب يد
 ضار كجحر رشيق فل اضيع دك اليلت دامس نم ًاصضطعالاقيواوزك الوم داوآت ضعا اللا ضار ماركلا

 نو جيزعوادخ دوم ضو ءآعل || صفربش فر كرإة لكيحردو كش قش دز ندد ل ضايعا
 الموس اميالو اهيزورنم تْبَصا اطل اب مومرمئاظعيو حاف بهربسو نين سانا ن دز اجو ناكرافوسو مزح
 مون مع نازجوو اكن لير ببضئزو ندرك اربربو ندركءنخرو ندركم ضنزدو ناوبرلارل تْضْول اهب نداداطعو

 نان لعانل ايو. عوج اهدو مزرناو ناكر نوسعبت يذ عجاف كال ضدافال عل ومنمو |ةمنج ع كيم إذ
 . اةيووانطسم دا ضوزمابيض و ابعن مَنْ ال مر لوف هدركا ربو ىزجمهزا انش كرسي زعرزتمرسابل نمي با
 ظ زيا اتضراف لاي دش ابؤخ جهر ٍر ببعد اف هدركرافوسن كورت بز ثروتك ر ىوبر كنه دكا ايزطزعم
 - ةقدرانريز عضد ثدطؤو ثارمت مضلع عياد جزعن)وروثسول ام ةوكذو هذودونانذا مكيادخ هدويز ميزو
 دنداراطعزمإذاردزنشاي جاروسو ثاوٌدناهدوايرد بلزاوكن دار واجر وجاهد فلاب روزعبإذ عم اع

 ناكش ضف زذنزاردحو دنضسوكرا»عربجن اتضيذ ندرك نيب فزع |زئذا درعرد ثباومد يسر ةوكز دعيني لحي
 نمّضف طلاب طاف بوك ْخولكركل ابمضعم ل اذ هللا ضضنبالت برىملاؤ مان يم سكس دوساربج هز كاز ىزج

 المع زماضفلا صو ددزد لمرلةفلظيز مز امزجبمتما )نعل نصت تنا ثبردلل و هزي درر تك نب قب
 ته وكعزعيضفت يبركلاب حن دش «ردكرضُضَس نرييسر ن اور باي اضم ناورو س وجر سيضف ع ضاذ

 نسانكراب نيون مضاغضف عيد »و ضاغضف دعو بوث لاب ٌيعو هرذو هاج زحازثء ضف ندركدو قنا ميس

 طاخو اضم موه ونوم ما شان نكرزب رينر ناشيان انيمرد كرب رى ضؤم مود ناؤي ثس هون داد ندد مكب ىداك
 ذاباضواقمْس ندرك زان زدات ديد وعقب موضي لكدانيجءاهش هدل مهبدغزتمااومالاقب + رضع ميضج
 قريخن لشي ماذو عرصبلا نجح الالة لدور نتن كك وتلا واظن ماب تسوبب نعيدراكردند ىراربوربار

 قيلاب هده صاف لامن [ملاب ةعتمزار نوركر اكشاذ كنا ن دش ناورو ككءضوضند دور ندفر بابلو ن دش ر ابيب
 يبعد لزج ور تجزحواءكفد تضاذو تاناذإ] هرلاضاذ لاب كك صوف ندرعزرسكأن مهر ن دش رابصورب جابوا

 ناي لاقدر ونحن درك ضاذ |رضيفن ءايبمادج تناكاذاضصوض ثا ذضراد عمم الا هركماو مهي غلو هاول ف دبز دلو ناعلاو
 ظمووب تافرعزا مهرهنرش ناورد ايكيب وركن طعاما افالائيب نتي دؤحر,ب اذ كشانئديعد ور ضان ذجألم دل هنا
 ليعتلاضافاو ضاوعف دنإ ا ثيرح ا فاوضافاورضاخار ضف دزكواوغهد كلر ماتلاصاذأو ن انرع نسمعها ذافملومءنمو جدد
 يللا يضع اكا ذا, ضانيمةماورتعسا:ئارضاشم عددواغي بريل حادقلاب ماو افجر حافر يكس ةزج فد
 ”اهنموهف هوضافتسا] وتيبم ضجنو يفزعاطتسملةدماذتتسم تال تنم د يظن ثيرحوهو نسور خن دش اف
 هرج بو دزماوجز ماين ل جر بازب ىوجضن ايم فذ ننهاونح ن درك ادد بازطيضتص يشكو عسداواار جيبو داولإزماغتساو
 0002 غر بوك ضمْو اَياارُصِف كسول ءاطعا ضف اضيع ماظعا مل هد ودرب ٌبسإ ضو

 داطانهل اقيندنار بان ونيضبقبو تاتا منئرطلاولا دب لوا كلو نمو غيم ندر باثشدو طسلانالخكضكو
 كعلم موا لتس فو كضِمف ةوتلاراصلاتدو ماوس ازد جرى ا دكا بف ربؤو قولا بس! ضابق و ضاَبق زا
 تجفيإبمفلاب ضف ضوبتمونو تاندا الوم نالخعّجو ساتلا]اومان مزعج مومو كرام نالخلا:لخدو
 تاكل جرار دراكوريشُس نحاس, ضنف ضاّصا نازجو ناكر يممسْضَج :آمإا كو غفل ابرغضم فلاب راج ايد مزج هذا
 . قي رش هويجيزبدجطتتف نرش[ ف ركز مافن, ينج عر 2 ضني العشم وضد عار بكر اطهرو ور كيماكلا وزههل ام
 عبق وز اثلجدارل امن دامضشرحاضيو ندركدركو ن درر مها ضيبسؤا مساع نهب انو نرش هديثكو دو
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 اوزشازيمو كيما زغب جنت رايق فطجوهد زجر ان شذا لت عر دزجد دخن تضايدكشا
 د هاو ةئى ان الكرم عي تجعل ايي نع حم مزهلع نادروحر اخكزعشو نإ اونو نيرو ركس مانو هور هادو تّشننؤم
 ؟نناصجو نالذ جد زيصنما سنجد صوب يلارظن ل اجو وجر هذا زياركز عت جاحد اد ىبكدبا ذنب كاد اجو ىزجزنا كو هانعم
 «انوتىاد اغسل زضعنالفد اهبلعة توف كل ةراجللةدورعزف اند جوزلل ةضوعتتنالذد لم احلال سانلا نيت وهو مهيب من مل
 زقورهد كوانل هضرعل اهب ميا ض عيل يوقورل نقم كلذل ةضعو كلذ, تضع نالفو ميه كحل اوزمسل )ل يعبلا ازهر ضرعو
 هلوهل ايو ءانهنوا كتابا ضع هتااولعخم الكيل وعول تكن كاذكأ ير ع,ءاعجو رج نوعقب ن ولازال كاران
 :حانوؤشر عدن يمجيو َعفمزوءنعن ويزصياوجز حلا د و م ًعراطصملا 2 ]بح كل رسانلا امه عر ص عملو ل نر دا ة رع

 أوعز كك وع اعتسا :دوعصاب هجولة اند دمج داوب حو انمئير نعام ا نيعم ثرمالاهددؤنماامدعبك
 ركل زيعانكواذكرع مؤمنين سوا بدلا ضعتساو يان وطبعا ثنوعنساو مللقب هل سانلا رعنل نالخ او
 امل ب ب قرع وما ادم الهاتفصف كبرحلافو مهم مادناو ضعلانتنمو دلال نان ايش وحانو شوخمادناووب
 انالشاب حر جىودد ؟ىداهرهر ملي ىداو مانو مهم بحد باها ْمْْم نان مقرب كل يدل ف نالذل اير شمو ضدالجادل
 ”دالعج صمرع ككريزهل ام ير عتشر رش ضد امر عل ريتا

 :ا! اهلا ءلصيلع طعو ,نيعورشعلا لي نكعلابو مناك عغنربزكضع,رالئجاب ب اوم: :نارؤ باَجو
 تزرع دو بارع هوّضعت ثردل فو ندين ازكذاضتعان ديك ركب اعبزءا ضعت ائم نرش اود كريز جوعبو
 كلما دعممالاانمءانلانل ابو مثاك عا وبكر دش مز :ليرغيضعن رش رانحنازش ادن د ادخن نرش ان داخجو

 نصرلبلا تربل انب كديزككلابرما هس ع ةلنزكن وضع ينو در ؤحر دوس هرب: كاك زج فلا زماضعو ضصوضع انرنعانتو
 ادشل|طمروبسع ا ثبعزماطعن الخل ايمو مثيعدلم ضانضع] شاف مادلاذنموتبعلا ممل ماع امي هزيضعلا ةزمأحلا
 ددشود وبل اهمد مدع ترجارفلو امور حتناكانو تّصعأر تلد [ضوضعؤبل ان اكامل ايبرطسْصرْكْعلا ةديعبض وضعي
 ةقوجبوتمن عزا يو يمتلاب مع تبوني كيري مونت ن ديكر يي يّصع باكر وضعزمد
 5كرزاسدهبزكلاي معز هدد وحن ل عزتش ضاضعريجيزتخلا مب ثلا ذا موملازتعا هل ونف نان هداضكو روكا زح
 ضاعرجبدوننهد انك ناري لك عقل ئزفسرباناقدو هلنزدو تعتزجي هرغس ْصعو لا عزطع الذ لاطيو ةضاضغاراختضرد

 دس نهارك عزموع جزماوعا م مف كلاب ضاوعزنراونجزمع نازش نال وازن نوضحم الذ وب درؤحر اخيكزيش
 ناجع ءضاطتس | نافرك ( موع ضوه ضاع رضوع ى زجر ض هيعمن دا دزصوع.ض واع ضوعب ضاعا نأ ععمذال

 ذكرا ةروالزموعل نب نامل زمان تحديت انزل ن مب ةتسلا فنلاددكانن وهد ذره نوتالم يو دال ميزموع
 ض وعدي ل افيو سنك تسال يقسم دطضو ايد ضوعو مدننادبج كره ئةرافانطخل وق كونا موغشارح
 تنوع ضل تيب دصقو تساوخو رتب ناشن كيرزولاب ضخ نجل |مكو تب مان ميا طوع دزهادل ا هملخمزيضئاعلا
 لاتزعل اهب ن وش دنموزر ارم ةعتم جاز” ابر ئطص ثار عم ندرك انو ندما هوئسو كر ّقو كئواراغا
 يك وكم ناراب با جيز امو ضجيز توفل اذ هذان نجبز عامين عض فنجد دش مزال فض عركلاب نيزعمبلا دلع شاادل
 زوز عرس دب يب طلاب نيعاركمول أضر ا ءأذا ثول انيودشاب هزاثو دبس مجهو فوكو هوانومز جيزاني غ
 ل انربد كان ااررصاجرا ند كبد ص [ن عع ضيرشم وضاع اومورع عم ا هع ربا ضولا] ارو نيمو
 ندم تونا مباررل اعزب ند ذ [يئيزاو ندن غودودتشابهدكب فزجغدددكمماجباذ تاك غدادنضالن هو
 كيناباؤحرز مثج ضخ حزبالدل نوي اني نوهوالث العن كااغس »نزعل يدوخ دكهم جي غيزشب يس ده
 رطااخخو م ضارعنا ترطل ا طاضخغدا هزاث ىزجو نياوحو كثوسز م ضضصعاو ميلود ءضمأن عع نم نعنص زاد شاد زو
 نبل مييكدرمزا ندش اختر م ضاع هد ض يضع: ينجو مناك عندش هذال كنا: ضوضعيضا طع هوركلالانحأ
 بأ لك ضخسنع مصنع لل هو) فاعمل اذه كيلعركلل ايدو هردقن ورصتنو عضو دل نعل اذ مزعأث مخ
 لتمر خرم تكفج نما ناكمامييمو من حأ ف عض كلك ض اج ضو اجد دش ةمو تكل لصون نرشم عرضغضتت
 تو زينه اني عع صدوركم ضونع نا دال عرودو هذيشسوب ةجطماغمالكج عما مدل اهم نب ضضعم جون
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 انرعيزاكل ذلة محا. رعد بلور سورا داوم لال ملل روع رملظمل ازهرعل اك تبا مآل ابد
 انف كعلابو مى اث معدل ضان نالخ قرم لؤملا»ب تن علان ندمإ دم ور اكل  اهيلارطن جحا هان ربامل للا لاق
 لضم نداد ىزبج كن حزمو عر دو يب دشنلاب ن العث كنب املئالو بوضجي اذ نالعل كاز عب ابو نان يح
 نيعلخلا هل ايدو نخوزببوكربامينزجزم رف عدزفأ اساعد اثلا تنوع افي دوتج فان ديسرد مح ناكماب ون
 نر ارركتل ندادزمعو نازجونعسزتش اد ردو عيتشوورمان قيس ع ؤيجبو مث علينا زلراب يرشج رج بؤموهو قدر انس
 نمزيرام نيل انه فم عوموج ان ندم جبور كتل الكبير زم ملا حانتيرظنو كالع مفرئمااذإ يعل رضرعدنجلا تن
 همن يخلل العر كلاو معلابرضعب هزت ولع متاو :انالالعدوعلا زعلان ندانينانهدر والف سلال عمهضرعوتملا
 ثا ابكادايم يعم ملا لان اطر ءامور سل ملاورأ عى دورعلا لاذ الجر ز معلا هب نرش مدرك ريزوبااهدعو

 كارب زوجيالو  سوبرعافُسا اب َمرلوَمكو اهلا تزن ميزنلت هاكرادارا هدييعيبأل 0 نخلْم
 تيان ناف مالا |ذرل نمادحاو تدراور نس الحر دضقتنول اذ اذ حر اب وثقت نازاجا اوني كارد ادن بى صفرنال نيوسلاب

 /دبركءايركل بز وي مدوتس نوسرب نورك انش عياذصعلا د :ارنلا درب نورس ديد أب اوفس اكل جر أب كلق منيعبالبهم
 ميلازهعلاتبامهيتب غن شدوا غلاب نما الا ةضمومكلاب رضع ناوخنركاذ ذرب ير زجزمم نك ض ع نادل نزتخيف

 ا
 إل افياندلامد جزيطءادشإبر كبد زج ما يجرهو دنزكد وداي كل ع وكلا وغلب نانيع نما كجو كنابرد
 وري ؟ك سبر نكع جود اضالال<نيعم مرباسال اسويها دنا اهيركت ورجال بلا هنمكارضاؤتع
 زاردوانمبو ىزجزانرنادركىدبزوإعا :ر نييوار دوا شعواوجردكق ينعب انعام ضلع ا ددب عدد رئشأب

 1ك لف ةرمظا ع نمرعان لا تنيعل انفي ندش ا يسو نز ندانن#وزاردرججواررداغزب ن مكر صخو نوركر وانو نتذر

 عتئاتسشمنيحامنرعما طي ضادن | رترجداكش رومان دانيا تسارو وكن ن دا ثسرررداونلان موهو تكة رئئبكل اند اك -
 ضارب نمنوكبانر يبد ردتكمانتمنادتساملاهضعمن الف ناراد كل :نلفكمإ رشف مجمل ابن الو كش تجد كمر“

 اءوكنريازجبو نرشراوسنسوبز شربه نرشك توجب ندرك كرسد يزيزدي د دش ار ىزيجت دانمبا انه 0
 ٌدووضاعاور نجلا ضراعلا يرحل اب اددوحن إبر كشل ندا زطعورلئقد » ازولبق ع لَصا كمجملع الاي ىددصتب

 اهاركو باكا: باد هيمو تبيضدادو داكن كراء امى ابن ايماو كار ليعلا تحد تكاد زارلا ع تيعا 3:
 اعاد ملكا ضاع ضاعت انلإ ]هلا بزم) انيردشك مجزا|فباررقان ن درو ار سوماردد ركب ندد امون دس جاوا

 ا !نوملا عم”ارلاتفو نيعلاكرهنيعزقانو رينج ءلوشلااذ بلا زمر ائيي ضارعو خريجي اق وئس نبع انهدرب 3
 مدرك نيرو لاو ميلا ترظنو رطاتدر عنب اهف قش فرةيشم شم اذان اشي و ركزوا هيه ابو ريدم كلب ينور ءار ف
 نمو ةنادد ؛دكارب دب زمد ايت ةلعيغام: ليلا فذ غورتطم خيال وللا تشب نيني ير غش ةرائيو مجاب 3

 - متشلا[مداؤ انجل خم تان ابردلاو ةركوهوزمراهل ةفصنوك؟ ناذوجي ال زرعنا ملط مم دل نر طع ضر انه راو ق
- 

 نراهن سوتب نإ اذو موص نإ اصبر طنلاد كب هل عال اذراسالغل مرانه ل ونت نازوجي الر شع نو دز اننالارم ١
 تلا وعيقن كك راغل ينس ة)ماوىدد هئومكبسنينانل اطنفح الن لاقي مدرمرانخرزناركو مل ]د انضاو ةركشت
 مانو جطراوعر فو درونابةكبرإل ابو جطراوعتجاجضراع اطعوراببإلبر هد نانسالانماياتلارس ىف و 55

 امناء نمل البال نوزهال كيضراوعل الا نولكاي الن النو: نولوتيدو دتنكماروا نا بدو دش: نيبسرئضاارواركإل'"
 رب نانروك كرري در هوهوكرضلاب ضراوعز بع نم بلاني 00 انو كلن مووببجو"
 رن تارالود تلئاذان الند نالفب تنؤرعانيم مالو مالا ةهسندمكن عب اكد دعب يمت نال ضيرمت تساي

 كباب وبكر دددا يبو تعسوا بركلا نعد دل ضيراحلاو نازنملا قو ميلا نصوخلاب زرونلا هو مزلكلا جيو اطم نم
 هر نيولر اتم يكلذا تاكلاززعدرشلاواتلل نعت دإ جت عيل جد وهو ل وهز عاذكلانالخ ن الغزل اني ى داك يأ"
 "اكل كيوانمهي باع ناز ملططنا هدا ءار مضلابمضرر عاد يجن دركد انمي و كيب داشملابد شوج من دش وكر نرعم 3
 ةراوشمول كر دوتسوتخر تسادثرجو نرش جد ابوكددءازيجزتغمدإ داهجنزدمم ضرع كاطع سؤ لل
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 /ابانلكورثزمالجلازجتدو دنبسوكءاكباؤحر ريش د ركراوجدو هدودو الإ: نسد كر قلاب ضْكو عازل ]سكه نراك
 ناو, يلايواث نمو كمرض »كلها كان ار انعم ناك او كن كنمل ثلا ؤد شابة رنسرو هلنبل ؟توزدو عوخيو تيبب نم
 كياردؤبانبض وعد يجو امن اركر يتقي جو يرجطايرمملاب ضد عرج ناكداد كنمك فنا طوثكازاهو نصطماوماك
 تفحم تس ن دناباوحضابرا ( حان عع مشكداراتخ ندنامابورلا مونجول بالا لور لثم كس ةركادواكو دنبسوك
 ريو نانابش ب هددوا درك غارب نارنبموكن عبر لجل اثهزبجرمانهدحا بالا نطاعك غلا زجنارمديرانفا ع انيركددخ
 هو هدر + مان ىورتخارنا عيد تضبار مومشان نالف لاقدر طه عوج! ل لسو كشررد كرب ترد غفل اب طوبر

 نيل ن راخنال ل مجيب هضسارلاوريقحو نوبز هرم ضر تكا متر اشبه ركم حو داتغل ناد جب لاحد عب
 تاو بوكس إويكلاب ضمان يمرنم تعن نعوم وتيحد بوذ ازين عش نازجورماججو ثسد نش صخب تيرا ذوهو
 دنت دايز حو ( ضم حخندركءنيدو قفوكز سر هدركى زحزموحرث دبا تبديد دكقعزملاو هضلابزاضحر تاسئودرد
 رررمغل ايطمانضر انكتب هريرة ضوكنيمزو دوش تنوكى انربزرك ةرركس زي ضررضوكب وبج عون زبضد لنفي و

 يجو ضاري لجحد تبوكرايت نزرهضار تمر ةإرمإسكلت هل عزان ىلع يشتت ةراجم اور شو ضر د طف كو لكو يزج

-- 
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 . . ” كورا ةدْسادعرا درز يريربثئوهنِرْس ناركورتسهاوربشن دش ديرب مارا ةشازكا ع ناز ما ضر ]با كك طارد

 ايؤركزضاود لوم دلمون مند د مك ةزعأ ن مروئس ثاذكججدار ىزجنرنامنيكشلاو كيوتل اب ضهر
 اهوطومر د نيسلل نوع نهر مكر كل نا ونم عمسالا لاذ ايمي نع اجدد ذارتثك ارو دن رناماودؤجبفد
 نيت: عزتلادب] ايو قزف ل قل بنمو ماهن يزصاخر ا نم تغن كب خلا زل نمد ور ظفهاد لب! عارايروتسن دش
 ديجي نمد اكن موه يحن اكنارعب كنان نصرالا صودر نر جسانلاضوفر هزبد مزيف هنعل ابي طخا طاتر لبن ا وام

 نانو اددولس دراي درككلإم ضو مضي عادل ايو دنو ام ددركبما» ىزججاكلا|م نحرضل مهكر منش ]جرن ن ماض
 رنين او وغناتدربوهريشاخ يورهو كرس ن دش هر شا شيري طاطعرا كشمرد با شازك اير غنت دراذكج تايجر
 ضكو رش وجار نييز نمؤهد وم هش اثر نائب ى اها ضاقر كروز بسن دخ نادر ى اهيا داول اعتاد بوك
 لاثجبو نبض ىان اطبخ لاروتضكدو ف ثيرحلا د للبعب عكا مل ود نمو نتخاث باو م مأ تت نب ابجي
 دز ركذو نابدان عسردرجب نرش ل رزب ضاكرار جندل نالورلجوب مي ضماذإعبلإ كرو نا ذي اذجْفَحاذاز العكر
 ال اء لص زج جبار انسان دنباو دضكازيركير كباب قنا ود بس نمكامىراكد دمك دركب اطضاو ككض كيرا

 تجيز يلاب ضصمو جمالك مم ملا ةجيرس ل زموكت سون ناكى د ذاب د :سولاؤ ناتضكر مامجاونتكاتادب
 عون اذاعو نرش: لانك عو نورد زتضوس دنبسوكر ييرجايركمو انهدترتحوسو نازجو كيدت ب انمائاكفتان
 مالم مركملارجيصصلاربكواذا هل يضل نم |لمملاتضمرراذ انيبازالاةولص ثرحلاو وهدي نيمزو اضمر را 2
 كوب ابن يكش لاب عمو هاكمركتتو ندرك يزعم ادى اي نييذو كلير ندا ذوسمامرازعاتلا إلا ةولصف حي

 ناو شوك ومر نا ءاج زعم عاف عظقتسا ير بزا مؤ: نار يَ كسر كاشمرد هي انك كت ادرضسوكن
 نمبر كلاو مضل ارم ضمو تضم لاب تكلل رعب نا ونجيسر از اش إب بر هرهو زبي مصر ل ظن هزميمر ونشر تييلكش
 اكو: لووك ن دش ءانمورل تنزجوإل تضر الذين ماللاب نص ك حين ث نيكد دنازعادا قر لمد مز كمانزرج
 يلازوفافانيب ثضدؤلا رولا اهتم ةيد تلا هللا زعموهثلا /[اولظن ال منال نب جواسمران انكر مناص د ابوك
 اير جزمابر وركز زد اد موح كن كراو غنام ضدد باك شم يعم جاب هزاز مورس كل يجينا ضمد مابأ
 لص ريل امنداد تطاير جوز ندُس مايضاندا هدركمار نمور برب ضة ران نأ تدع داد تضاردو ندركمارمضاي

 دز ىوتيدو نحب الكب يضر يعو نمورعزثان هدم تضايددد تنخر زان ز منار عيجشارو ضع مزار نيد
 ”يبازوحووداو نلُس باسو واجن دش لانرإزيرهضارا تنعداو ؛!يداولا بلطف ض وبر صادرجتد مالغكلكر تالا
 نيل )صفر يلب ضواربنزلفل ابل يب ل صرشكراكر داو: راكردركيدكبابن موك زرشوإ منا ندم غاذ + وا, راربس
 درو جنعيرعوش اب ميدنز جوه هر تجرد عامر انهم ص ا الصم جز اهن يل كلاب ضا وس لج

 الهبل صن دركي بو ماللاررتلص نرش ا ديور اي طو نما دركاد طراد نم عالازانرعالاوهامل افيد مليعلا بلا رشيد
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 اك ضيدان راح ناار ناكماجي بس اي كب نعيم اهكو لسن سانا نمو يللا يقض نع شازرتع
 ضياركل از طرجو ريفمرب كرجل اذهب م كأن معدرح ندروحي ذو انشان كر يعلاب ضرحبحلالْصف شم مان
 نب رار رطص اب وكب افزخد د ناهجددولكبزعإ حافلا ند: جبرا لاحنملاقومضغز جبر ج دي سرن عربوريؤرتغل
 لكي عا حزماني يهل كلل ةزين يلام دل عال تلومسالاكل ان كسل زري ذخج كلاب مار جمب رجد تير نهجا
 دوب ليواربى كرب ن دش مربج طمت: رانذا ب زعمجزعيمجتخل اباب كيزماههجيرنم تخيم ش انن دكم )يع زصأروجا
 ترض امهجضوهجنبسوزت نعش اج ن ل يابانشو ن ديا هد زاجل ام قب عد ايمو الكنج زاادديص ندا هدد
 دندينح نر ذلاب ضخ, [الإ لصد تجيلاثموافدز | عوبزتبج مح أك عنب ذعتم ىزجزا نيكو, ضصيج

 | تاجا دا ودارت الاب اسزاد مكّوحنرخ ل طاب و هان, بان دش كو هدنزان[ز جيوب ن دانخاو ناك هرزاد
 هداهيوجو باعت ادنناكركلايزبحم ناشف تن رئادذكانو سنان باريش داك جن لبر اكتب اروكئوحن دك
 'اطيرمر حاد زغ تب لشايرتخ اركمد اهو ذعنإ كل وبال ا: ىراهو ناددى ان رايب ص مرحرتكم دروووب
 نريالاءاب ضير ءوسرل لد اذا/ جلا زمرحال اين وش نلخان دنز فر ديرو وكوسع نديناناد(رماحا من كمع
 "يشي ننوسن انش |زمارحز اد نانسإ كلاي مض ناش اطسولنوكبونيتيبز لعب لص فز جرا وك دك م كو
 ٠ ننيكاب ضحبصع لك كلاي وجيرحا ةركذنناوتن بحكر اهنيضنادجرجزمإ حابب نيو ادادداطد درك نهزحزب ك هاذ بو
 انكر زميطح زجر نتخكيا | كيوب ة دمام شدركد دش :كبار ضار مماهضٌسح نويل ار ضيتخملنجب
 اذاكرلئئوراد ذل ثزفو نيم ضُضحل هاو َيهّرلاك<ونموهر دخان م دانفادوكزمادر دك نسا رح هوكرصامرد
 نانتخدنادابوجنداد مِضْنَحعِضافحادشكراب ىدرناهزاتركيرخش ورناخزماق ليلاب ضغح دنوكل نم ماوع
 يواننرلازعماح نالخو كيزرعج ميج نش هزيئئد ترض وومح كسدناننخادناو ارت ننكر ض يفتت سد
 ممودرشد جنم ئتمكةزم حاول دلابخالحلا يعل ونش دنيا احلا ل ختابنزادشأب نمدوشو زلت ني[ زعجرشنلا
 هاكر وز موُمجض جرشنللو جاع ندالا رهن ثبدحؤ و يزين طاوذم لضعف لذ تما ادري«: اذا ل جرلل
 يمن درك ازموارروتس نر زارو>و ن دث شرد دوشو نيمز ندش ل انزهجزمائجا عمءالادنع [نحأن عز شن هروح
 كورد ر(عضوم غلا طمع” ود دش, نازنش يضم ب او هدر ؤحو اير وش ناز ضماوحو مضماطب ا ىزجن درك دنا
 ”ر ان متع نأ سيزع موحو ضايج ماوحا مصوحدراب وسلك تسود اك احزن انكوبزاهطر ضر جونبر وكسور ودروس

 اذ.اج مان ضوحرلوحرو د كر هالات لذ لوح انا مور نمو تخرد درك زكى اعمدبرشتل ابوح ان دما وركز ماوخسا

 هِفوداكلاب نيحرايبرضيحج زشاوح مح طيامض احم تكبزشاح عم[ ف عع نرش وزان م بوزان هضبع ضيح
 كات ضيغسادنمل اقب نانزماودبا عاب نوف تداغماياذا. كن ؤجضاخسا جزع احم كك ٌصيحب يحرتل يمضي > جزبج
 كاسح ملا ضال اتنو أبوا انستا عوني ثدح اف هرعيح أ اردزاميذا ندنامزابر بف ةضاتسموا الوم
 لام مب كنا فل هساشنح عنالزءاصخرش منيف ان دنا بج منعت: الإ ف مدل يا نمزيش زم
 اًضزاك يبث هرمموطضخرشنودادبركأ د زفلاب احل وكي ضان اصيح د يدب إرم ايلعأم
 نسل رهضتخو مهورنم تعبزمداجؤدعئاسان: ضفخ رنا: د دش بركن الندا عويض ماهتحش ضر رو بازاي واج
 اشو ا ضواخ نز ندركء حاد نانو ماطلخإ دن دك تخ ورجل ةنيم دل ضف افي لل كنب هوس اييردنمو مز نتفرو
 الدلو باب ضوجح طاططغاضافخغا [ طن غر لكودار بع ن دركجحو لعب ئلصرا/ن درك اساؤذاد(نيشاددزدو

 باب ضاخا عضو اي ماع تنيزكر نا دراوسو هديب ىو اركب او ندشر دىاجيضاذ فل بلل دش رمد ةيضوخو منح
 عاب صحب ل ارل )صف ماهو كن سون عضوا زج ان دتنن نادبار شكى ريخييكر توجب ارروئسن دددازد
 قينازغلو نهر متم ماحد | جن رشي طاب وحر ارتب مع ”ايل ربك رمل اتضح دل اثب باننا تشن كر ددئ ايت ديزغل
 امر حا ظفلب اين ناءاناطدزمزحدو عيصن اهيرحد ام مانهتصلاب نرخ نا ةلو بجو اذلا وكس كليا زصخد ناكم
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 تيا هوتتدلنمطبهلان يح دانا ثيرحلا ّيرلثمو لذ صقوم تكلا نمازكب كب د.انيناوقس |: وكؤانل | صوهوم
 فرد ضمهرنب تناسولا كرسيه [ن ا هجن دون ذ انداش صبش م[ [صْفمنالالاوزيغو نوررباك

 رام تالف ةنلوهر عكا جن غوار صصي ايار لق زاذطبدبززتص عمه يرج
 ةغاارغا جزم اباناكذ ودمن اب ضيلفل ل هدد اضلا ب اب اتجتايلاو بشوت لوقنن:[ يلب

 نعت ان جمب[ ماو م ”نعدأم دس و زاب[ ش تسوس ناببكن سرر كلاي وصابإر معن مجوذابر قش تسوس يب
 نيب: ضر أ هاج مان غلاب ايا جراوحن [هيكمّتس؟|اذلا وعن دش جيشكودو ّقعتم ل الارز شنتسو ن دنس

 دلزلا كيوملا نوع الت امضرا عمل راولوتيب ل يكن شرا الإ ارا ١

 امين منوكبناآلا كك بجال تولاو نونلاوواولاباوعميج نوضرااولاث متاع م[ وك ثلا دنالاب يماثل ني
 الج لو تاير اعمل: ئضاوكوو رآنلا هنلألا هذ ذجزماضوعنونلاوراولااولعجي بورك
 اوه لفس ب زكواضارااوعجم اك يضلع باو نارالا» لاهاهماولاذ اكزمار'رضدا نولوتب لا بالشلوبا عز
 كللزمرا لانه ودونسماؤهدهؤو ماكرو ةئخرء/ضيئاج مازال تلزاذإرساتعزب الان ةدهرلاومضتتنلا الو
 نجح لرب ةلاوههزيرالا] هاد نبل نبه اسياو موك ضدنآسن ديد كد اكد نعاربا كك اللقب
 نيمزب شرك انهند للا دك ضرائب ددجزتد 0 بلمذل ابتضرادقو وربك يمز م ضيرا مار مع لع

 نب جو ثيؤاب عضاولم ع معبر الجر تيوصو يدنا رطس طاير كلاب ماد ديوك ادا البدر تحرد خيران جاورشابهدرك
 تْضِرال اق بوهلي كنا ثدافادد عن مراراوؤح بوج كير كمضيو ١ نييس دل عدرا نجل وو هنزعي هعبو عابازوبا

 خدني بخش ضدازعتأ معلا تنال اب كحلجن ةرك ددددشمانن زعامة ودب ونال مج دل
 اكان أن عن دركرطضمم اهانركل اب ص اضانييزرب ندرك توارركن زم|نيدبو و اكنريسرو جد ضنا 1

 ةينشوكن رك موج مب ضانيا كأن غنا ندد نخب منشوكٍض !طشمزقنوم ن دش طضمزءانعتباىلاب
 ني انالار ةلسو[عأ ن معدوم ادزطوب 3 ثكراب "ضيف [ن نو ن يسر ضان ايسر ميدو انزج كلاب ضأنا
 دهن جذابانرمان يري كنععبب جزعارا» مدرب مكلاب ماك دنامضلابضماب طلاب زعرب نجرب. ء[يل اصف
 نبت اكجبر يبد تاسْنياء دن ديسإن در ضاربا نيمزذ الدرك ابك و زمر نك( نعأ مع نداد كونا مبا صرب [ضصأ

 دع دزاونباثن مركزا سءاجدود درب لص زااكذاى هر مانيب د شنب مارب نكون ونار ثيحس لدن ن وسد
 بازتنرك دنا كنا ركعل و دات رنه هلصم ضاضردضوض»نم تيؤممذم تش وكم دنكاو ثسوي كن درمو نكأ
 ارح ور زعيجت يرط بعد علل برب اقمج وددت ايدل هرج بان لثملا ذو باهر جزعوضب كو كنا بام
 نإزماذبا همن ترش ىودنممقفلاب هضاب ثحزن مشد مضلاب صخب ىدرنج موجب ثتاضوسري مزار
 ”اتيالئاوهو صامل اقبوكانمتدنجسكلاب ضبا ضجب بلاد ضب لامي وكبار وكن دارك صتدميغتب تشاو
 ااا _
 مشل ةككتيضلانماول اذ زعبل صار نيب يالا عبجو اطانضد طقس كلو معلا ثضاب و ئش ادا طاب لاقبو ندش دبس
 ضائضملااهعردذ ةيراج سس زجارلا وفي نوير ولو ذوكلال هاد نمزعسال هبال اذكس اضايبزشي .هلاقيو ابنا
 ملكا ةنساو اوّمْشل|جرلاذ ارش خالل ودام اور سلع مسجلا )صال الع جدا شلا تيا رمل وبلا #افض اب[ زبه تحازييسا
 مل ارامهركاوامجو موسجلومه كله از نعوم اماو ءلضانلل زج وبصت كئالضازعب نوكبال | يحض اشم لاير م طبباتشاف

 يلب ايهاب ندرك ميل, سي مزيْهلا لع هدهحأ قنا هال ررسم تب تنانل اذ ةناكوابا مك امج ما
 ٍتاِريْنِن اسما نادولانالجردتلاداتطيبلا جزع جريشمسو ديبس مز ا مضوي ]هال زينل راد ل امضي مضاف
 تو تغبصمأد ةجاحد من دأههبرياخو نأ ن ليس اناؤِبساتسدرمانا'تاو 200 عم خو دزج ضييزش نانسي رود باو

 عرضا ذا عدمإ هر لبلاةضييدنمو مشو موهىاع ايمو ى ارم نأن مور يصخ كا ضي ن ديسويدؤحزمايشبا [ آن عغازكن دش
 انهكزب د !ماعنلاةضييو ادلب ضهزم] :اوهزشملاو و غرم 0 ميارلبلاةضِموصانلا لو لل زصر اذا مدورومال ؤ
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 21ه ووركلا له ونمل اخف طيرسارع ورطضاو هائلا كولا كن الئلاور مل اهيرنمدمل ار رخل جوراكبانوكن درك ايو
 شوك ص حل كن عبحلاه خمسا والا ضل ا لاقب عاروس ن دش هتجورج بشع سلا )اب يزيج نتانيا او

 ارينا نوري ىراوخب ىدزإ ثكككايب ناساف كرعتل ع زبير عكا 6هادؤج مجاب تفك
 انانر درعا لان ددد نينزمشل زان دش عسسل دندايوببو ل, ميسوسل جرموسل هند رضاد فلاب صل
 ادي اذكر وكيك دمرد نترك مهيأ عووسم ل ثمن دركاوتس رص, ص فاو كدت مبامدانثفكو
 صخيميلال صفار عيلوط مقم لجوبا الكساد نلكلا وف ثددلاو درهاوجكقرجي ندي دارس الا

 افنبيوككلا ناعم ]جدو مانشدردرناطسإبو ناطمأي لاسر دي اكمرءاصمان ديك كيكبرمصت ككرمانصتما [ن اء عع
 هلكت الا ةسمعمو تراقتمضتجو يت نب كاف يسور اك لاب لا ذو نانللا تيا ذئدا ةلإ سما نصيبك نادكم
 انما لاعب و اندو فبجمرعل اشيل, صامد ز اع وبكوذوج ماب كاد منلاو فلاب صوم ل دوك رايبرصام
 نب صعم ماغب يمر صيسميل اذ هن ااخناكاذارعانصمدد رد .ادمارلاديجىوت ماوخ ا صاصم هرمون
 ليز موهيونلا وسب كيلا ل ملا نلبلع ركل اننرمعلل عير جلا بكد عمن يو عاكش ثدفلاذد اضع كلي دس

 هد

 نعجم

 اجوهوصُملادحاو سغلاتعتلئبا) غد اظن نماليماوالاراج تناكاذاريجلانئلا,سانما ]بابكم نبال دلا نصيب,
 .. ةةتدرخل كرولا صل سونئوهالوميم راسخ, طانئادنع كلو ءدود وة نكريكتتلا سقما لا جب

 قدمورلق ند دركر يمال انتسر ملاذ ولا ماندارعالتا دخيل كوا نم ملم ونو منآ وي تكور
 وغلا سنت ماي عزحدان صوخ نوبل صفرلانلع هل يضلاراصاوم نش صوم بانج تنرركلابرعلباربس_ د م
 تدنرجا:نومج نأ عم ئيبزاندذرطال صوخع دما لت مب جرن راطمل متر دوعن ثردل و موك ١ دعي
 انزنمركم أو زاسانونكسمو ىمشزان دن دكوو ءاجزا رج رشا ورد ص يش نش وكن دنامانصاتنا منع 2 (صخت

 نتشاررب زي نتخرو نشار كب نهد هارب رايغلا ماش: ىاجزا نرنكريرماشذا مك [ض ان ععزشان زيوس نوم

 را صن ل اني ىلارءاصسكب خد ثردحزتش اه ريونادبازاا تيان يبس يرد ندرك عراب ك يدرب علا ةسونمو
 هّصنصر|ةعلا غول ونمو جنؤ انجل زف انحلا غلباذا هلع رهو ىزيجم تيايندو مم تريلا, تضر كا نالذىلا

 منار مصيسوهو عيل ]دب 5 ثدجؤو قيجن د ياو ناؤراب أبن زجرب[زشند هراوتسازيمزردوناز 8

 مانهجلايغ ضع ان ٍثيريلاذ تيل نكلو كاكا انغلابرزال د اصل ابوه وبال دراولاؤ ديوانه اوبو 2

 منع الوم اررثيع نين ادركو ضيغنن [تاد عرس ن رشات باربسو نريسران ماهوب كرا صنوبر ضير

 صف رثكأك [ليخل صالات نيله خر ايدو كلمنا مان ضلإ صان قلب ار لوب نيسوكتخارنإ. ضوضد صار هليور
 يردون مزناساوحاءاجصاقنتساةعتم التل مازن نإ عندش دان فخ دركك صفد نؤحتن كب

 نجر وم صن م [ء زمان غنت خب كباس نصوكر ليو دن عفسدلانال صقنتب نالخ لاب بيع صيرقنر وك + صقر"

 نقاوومك دارا: مقدام ةرضدجيربةدادددجد بادرت دننجناذبدةزاوومنزسمان :٠7 حيه
 ربه كذإب لؤوو نيرو ن نش يئ |يرسانم صو ديورزابن درؤحز دكان ابرق ثاسزإ عركلاب صم 2 لقت" 2
 2 1 4 7 ٠ م «: كاع :١ - 8 .: : اذا

 مموج ةربان لاهو ددنا رب ماتم روك ياسو عزك يرماشي )ودا كنك لرمانمنيمإنو 3: *فاجطستخم
 كمن اك جرجس ؤنناطو حرر تاب هرشايبونونددقم لي دج رعئوإول ]لصف 9
 خو ساوصد ص ووجوجل) ضال انس ّصخْبو ىدر مانصبو دوشاديجره ثا :دنرادراونس/ ءر دج ع شبتصباولرت 2-0

 لل اج نر نيب لس ىوررعصوننيززءامداجسسو مرواصر ندب ديرمأو صج ووزارركب مي دق هدو داعمور :ميكانجنز نب دنب ىو عصؤ»نيبززءايرردابوتسو جرو صودزحلا اركب د مثوارشمم هدر 2:

 احا للوكوهو ل ءادرب تقول ذبل ودفعت سوم كأن ععنتكش ن دك وو دندناوتنور مج ذي
 لودوجور نم تغيرعتوا [ت اح عنا نرش ءانوكد درك انوكك رولا صو اييدن ك ماخالاجيفلا ضو ماظخلا بح : ما وره هح 8 1 2 <”( 5 . 2 هز < < بعو

 ةيوكاوزبلا ؤ ضولالعتسمضببو ل نونلابوش جص6رادو جاو ةوكؤلا نانا ءاضبنرزنالامدمتسكس
 قبيل زةفر ليج رتت نب قيخادناننار زيد مزب هيض ونار ندرك ديبادوكانوكرماقبنيتتعيرفلانيبانائيجاهدملالا
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 5 نم نمل: راوسا مشب رعبج سوم ندوعنإ صح انعم عذاركيو دك لاخد حوبدم ندد ايووصان دبور
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 ٌكاانيغر تحزم تحصن ال امي يزجنتةركددرييماضفتسان رش اج صافن !لثرصا طنا مان خف نديثك
 قنانو نازحو نحن دم انهدو زب نتفكرخعتص اذان غن دركن اير م صو أشم جزا ايو! نبش نمر صفتسا نمو ثجزحا
 صيف ب رمل وحجب نوماةكبضلا بنل عتسضتتل افيو نانإ امد كام كذلكيرم اناث نوح ْضمدسكل ائتسا
 ”/ايركجرب نعل صيف ايو تّصِن امد ديبجمو | صيفمالئ سيجي د ءالعل ايمو تحرب نو | ت صفا ل افي نشير د دو نعي ن دي اهر
 درا ابصق تصفر ملا نادنمو مكان جنون اشكي رد شى ايل إم ًصْف هذررطخ كازعرالا ةرمان ماوضو
 ل ظنزاردو كروب ردت ضامسولا كبرمف ”نآد غن دون اهداشسو ارز حن دروحز ان يضركددر كشدرد كرام
 طارنتياتسار انربراد نذكأ اهرنابسإث بر كرسررمبقي هجرذارابب درعركلا رعت معضترو ويضر صير اهرسرات

 اف جيانزدرتكورلاودو ككن ديزكون انشكناب نر يفيعس صرق ىو ءانودوشبةفركداننكي/ ب غيار صيؤ انس
 يرو كعباصانهارطاي ريا غار ء|ررمسوال انف ضيملا مدنعئلاس مانا ثيرمل فو هنراذ اوراكن اين نئيرصراف مص

 نا نريثرمدالا نهر لوقو دكر لان رقت عر رأوه كشر يف: رهزريكض واول, يقف
 انييوابو تصد روف كي صر قزيوياب صارت ددزكد هدعزاداك رنيوك اذ يامنج نال اذدابوارزقصرائلادعللؤو
 اثاناكةينمتليهإءاصوصخم م ومت دعت كولن كمل اهم روصقمودورم تشن عو مهلا ماصرت نسير فا
 ٍدرصصق ص دايلصالإيقاو]تكيددذو هنانز كرنب صور قمذاب جسيمة دك ةرزاخ لو
 ناثددانكير خو نازحو دنبسوكهنسمو سةر سقر تضر تخال كانو مشا ةداًصتصم رانا لعاذند نم لوقو نمو تفي
 ندريرادوكر ديبار نوره هرسصقلا ملص كمال ةريلَعَرتل اجب جرصصقختوراكو رخو اج كلّ أ نع
 طجررصلارضومعضراصقل ادعهرم تلاد ناعما نصار صبا جالا موضع انور مجنئيومن ديرو تدبسر
 دجعصم ن لرصأصت ردو نذير يردون ند تياد ارنا كت دكت ذل ضفلا عج نا! كمبلع فاران

 لطب دزن توربو ندروانلب دز نورعو ن هركرمانصجصانضم اد تحارج ضوعن درك ملحد قثكر اباد هنن كر مانقرت فر ىف
 قيود ودانساب عرفا يكناذنييذد دياي ودم صيصقورنماند كذب تاو تول كولا ل توملإ تم ةحمئتلاقب
 اماراوهحغ للا نزلا خؤحمل:[سيِلاَةصملا روحا غال ثرملاؤو عؤفلاو تق رنبسوكوتسإانرخارببد جعيصق
 هن ان لو امي ويبكراذ صقر مناور تنل ترا ديب ىونملاوضت ياك سام النت
 0 عر 4 0
 رماني لملتقى ]ص دقاف هيرطل اه دؤجى اجرب شكرونلالعادوكر ماو اند ايرما نضيف والدبل ناد كنانجننن
 الل ةسارتن اصلن نم تيدملاؤوزناكعت اهرةودا يرضع, تباضااذا ص تال انب تكول تن دى أديب ن ررركحق
 لاتببهنعهلص صمت م ىصقق مذلارما نكس انلا  نوكب نانوم ردو دنكر ارد كدنبسوكى رايب مدل نصانق
 0000 5 هأهردبأ نشابو نيش ارجساحو بان هبحربوربسن دمار ص ولف ارومان بوو تسرورباطلاصُمُت

 متجه بلم صل رشوان دادركس طيري جيراصلل هما رك ارد بانيتعملةرنم تجزرعيل مال صل دس

 ف: أ كارم همس رفون تخبرمالش موا نخب انس رذان نلت يزهو رموش وكن دمار الما شرك ملف لظ

 تبدل اهروكد نم بكربلّوادو هتلاوزذان ىفد تت اذ هنتر الب الاشانازمبكرب:ل ناو هورماوجرش تفل !صوا وأي
 صداع رشا رمل ءانسلا نير اجل نم ضونلانسولثلال ايسواسولث م وتلا زاب وطارق انلاوجسان دوز جوم كتلاذاف

 ازثكيددد ديباجيبد بابن رش ال ةكردد دو نما ع ناجو با تجي اف صف .دان سو فلج
 سفاضلاءنامت نهار ضرملادجب لذ نل ب نيمرايئاوهرماق نيرو ابيل ثماؤد كدنبهدكل اما ؛أبلاب قعتم جوج
 راكش باي دايس ويت اقرت م لشمس اما مدان حق ندرتد اكن نق ن ديشسوبرعتطت نونباشيوبز هارب ج
 نئزاناوند نداننا صيف جرشاوم غرب ندد قلو هدعرمصن تجر يمص ن بعز امور كفه ون ل ثم كي لاب
 داّسملاب .لصا|ن معمنملاص امنلاوصالال5 هد راها هل رلاتساثنإو ومال_لان» اهنديرد هزورصايشنا امال ابو عد

 هلا ربيع لاا ليل نمل دوبل كراس: صيضم ماو ن حماه ور جوبا انوالولمؤشنلل جلا دامب و يجيوغ
 +_رص |ضن ارثلل | كفوماماءنسرصيصك وحب ندير زل ضيصكر نب نيزك ائلإَصف
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 وغلا[ صّس صيانينلاب مو انو ربانغعاميرصحت لاب بل اب ةعنم ارعكن وركت دبغو منم د 00 انيس اتنئالا
 راونسدو ككصاصسا مون » حر نس كورا ندب شو ّصيا 0 وها مادركلاو

 عيد ساولار هى وتسم صصش ءاشم حرعشصش ءاش لاهيا ين ياو جن اصشربش مران قفل ررعوصخ تتدعم نرش
 ةجهزار نبمزراةراي صُس لج عوام آصا صن طعوهو دش كل :اصاصنمو مهلافير دش كشري نادنيسوك
 بساةصانشد صان فز ارد مج ناكجسرمقشمانئنةعطم كل مرالا عصف كيو كل عيصسومل اقر كلير
 هرتز هر رايب مح صوساولم مرورار مدرثل د ولضردركر ارو ضأن عع ندوب كيزيو نهض صوُسزارد

 ذا ظنحزادو ءاصبش ل نم اصيصربال اي خركلاب صيص [تمل أر ّصف دوثن تحيووزدادوكاب رح: اصينم صمُس
 نيالا تبلد اهراصجور اكى اناني ومايصدنرأبرسوز جور كح اشم كيرلا ةّصِبص جى م| ص ؟دنضاب هنأ زعم صنص
 أتايركشوكريدم# خال عربإب ك]سنايمكدانك ثهرعيز لأ م صف مهصايصن باكل لمار دف نها
 ًٍِئ كأن معاوهن دوب نريد اعراب رايه وعريشمتو ناذإل ربو دعدد تر ابرياء ككدا.صلابد ند كح امر نمت

 اوفسانينمب صعصعبنك ب ءانادبركرإبر ان صاقرع حن ٌعِعماجزئ نإ" ةىوبد ندؤم قاما كاب
 كازالما الكبت خل تزخكىدلا باو حن ععرنم هدصمر مدع: نب ناري رونخرساك راب ث سوي صارتع هزغفد

 قصف ذب ناثد دبلب نز نييك صفنعادر وخننخاس لير صانع هزه كرت صوف عناد طسوا كب صْع
 لامه رصاقنعلا) انو ماهرو هور يهدم جرعانصصرصقسعهداد بانو مناي ويرككلابمصقعرصيقع نان داد بانر نيداب

 رعت[ش اب ومار درتوك, كدا اش ع ركررصقع رين فم انغع درساقع عج طيقع ل خو مامرلال ضم اتش مأمن
 يد ربدشنلاوككاب صور كرة رصقعم مآ ك معن رْس وحل يرعمعوخرب يجب رمد نعسورتكب كيرطسول اركب
 ترو لام نمقم اهل قي ةنام رنا ايو هدنكاي ومو ,لماربى اج اج تلد! ءايم يلا فو حر فلاب صانع ولعل اثم
 نوما زاكداو قلاب هدو ةوصن لوني ممضمدو غلاب «ولن فو انحلادحاو مشلاب ةوطنميصاتعرمسار تبعي صانعآل
 نيرة وكانرابو لعيد م وكوبر كن دش نايبردو ن دش راوشد صايعا هؤيزفو هوفرو ةورعم ناحل انوا مزمؤاثلا

 مع هرج شراوشو ينكتب رموع نعراوش مرعشو نعي صيوع ,ًيلاب عنم مصخربر اكن دك ن اجد: صاوعا نازجوذاند
 1 0 الا 10 عل ا قولا جل مفاد
 لصفمبعلاوبانوعيعلاوصاخلاوب اء احلا نيدامججرم تربع ناو ناو جرصانع ل ساو مرد هوا تحرورككلاب
 هنص تن ناضرماخ( تاك نازجر ماهطندنامددولكب رخل اير صصغ ضع ولك دن فلاب رضع نيا
 ندر ءيو كلك اياد جز شادان هيو نورس زحصخخ ننركماكأن ضخم هوس امل تس نمزخ ع رماصعا

 دش: نوعطم وكر عموم لع رتعوارل الورع تكتل اذب مكان عع لجبل صار نعى كرب قنا ب عوار ثفح

 جملاعزت عادلا طلاوهو ميارتولا اهل ادد نرعنلا حا :اصئيخ مناك عغونج جند ش ناود كارتير ندد
 صوع فاج مانّبا صيد صخخ حش كبد قف ءازنال و انصبصلاورعنش اياك علطاذأهاذن ربع اه مهسانخان يعشن نأ
 هعانتم انيع ديد لورت بلطي هن وشو ابر د يرص|قعمنم تعيش اذ نأ غن رماد وزو ىزجرت هاكانو ن لبو باند
 ميل يل لذلارطملا تحخانة دو كيرم افا عبء صارت عج يزجن ندير اراب خت ءآعل )صف نما توضندك
 كاك, رهزاطتلإ,سيحانإ ان اموكزواهطستواوتلع م ياكم ميذ.نعاولمخ ثرردلفؤ هداوحكنسناهركختبرصوخم ا
 نيناد تونيرمر انت تئيدرد درائذوكك:لعقيلابودرولاتكنميذ اجل ايبا تبدد عفت ل ةدهذد حو ناقيداك
 الطوطمن دبر بانل, خر جيزدن ورثت تفي صفا ثوذ نداد تسمو ميتا عا طفل قش اوربا
 كلا رموؤرةضمإذ لجرلا عسب لسالا سو محن عم دل] هللا عبذا تققش ع عنا تزد اذه نتف اكتبو هذاك
 زل ونس جرغإ رعي رشم انولكر كودو كرو ونس نان دش وك يزد دنك ب نارها دؤحزم امرك «لإزرشو مب
 متتدلعاملاقرتف در ميزدازناث ل جرا مدا نأ هكا قال 6رلاورسلعمتدإ يوتا نا ثيرحملاف درج دوادد م صيزذ ثيصارما
 ىكلإراكذنومز نازغسادنو بو رتكموفلاب نصف بعل ادن د مانجلا و وعيوب ا بضع دارارتاكل اناهنراج
 رعب ىزبجرازيجن دكا ربجد تحإ جنن دش نأد رعمصف رفد اصخز كيم نيزك صفصف جموضفْرءاعل ادنع
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 امس ل صرح ضمان جيذاد دعك سنك دركك راب عيا! صع ل نرصتج دش نسال زج انجن مص نميرنأبل

 ىكورو ندر اوتسا ر يمص يراونساايبب طوس م نان 00 انصر اييغب

 را ادزيزدافلابماصر نرد مرني جركب دير يصصاتا يزجتذ رد زبن داد ءلقيونز ندا دنس

 1 قف رلر# ق  رل# 2 مف فوووق ربط عطر رت مغ



 مضار ل والا تراتي ارا [مالجحن اليو خدك يبا انبنم ثني أ 31 عمن لش إلا 5 ها
 ثار هذ ادملو سال حن يمسالكتنالعاد:ن بالا بزعاب ذانلا تبرعاو قال رالاتمفب كنار خاثلالا
 لوو موتنا تعتد نيللانبرجيونملازائوانبب نيدورهو كب تدير اجوهو ثدرت ضو فنا لع يجيب نا
 دوش حو رصيالا بزعابذاثلا سويوزفلاطج) دال وسال درذا  اثلا ينضلاراهه اشو دم رس
 زنود صعب مانزكمالو صدأبالارلاالؤهدارمر او اولا ةلؤه لت نش نا هرمرب ةاوس مالم نمربا اناس :راذه لو. ةيراكيجأ مبيعا تونضحاذنه كلظن ثلا لال مالا ثفضا كلش نا حصرا مانو كيلو
 ماو صصص ؤزبج كس ندا م نجود دليل, | عيت مثج زوما معك تع ننتحلو
 ١ صوم نتعو إب ةداند وب سا دلع جومنلم لي نلرقلاب بور علو ىرؤنا جيتا وسجن ددؤح فزاد قيد ددوعد ندوب طضا صصخعبتاد وضرب دل إرما'ع:رننج نازجو دور كس ندرك سولي اجو ندين انج
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 ذراع و ىصويزمول دفة صوب ل احل ايرنوكمضل انصدم «دنبانس وجيب ناريس انرنجن دون منظر ركوب 5
 نئيزميحاذ كورنم مطر ميجم الا مالثخاؤ إرجع غار مول اهيدنذ نرمسمظلار وغلا صوب دس ئبزانطب ناصؤب

 زمن ان رعز سيتم كير جيت نورككغ صا | ءاسلإ ل صف تقيم ءارج نجل زمدالا لمحل نب نرك
 'عركاوقفلاب يحيل صف يغب عغرنئ مدس سات كعو تسادودذارجيز نليمز يعبي زعم: لشم

 1 ن علب ةعتمن دش در او ار ككلاب صرح هدازؤم فكس ندركز ب شجو ندئرنا بائس يتعت ماتو :

 ١ 2122 110 انرجزحرنم تعنرعب 00007

 ةواقفلاب صرح ير ءوشواراذلو احلام مصيصبرحايلعان لاو دش ىو نادأب ل نيمذ ىدد + يرن صراح
 لائبورسادمضيللا كطحل اقيم ص صّصحسزإةذر ى ومر مم داطف نامانجيل تنب| نو لج كن وج
 :مانخل و هنسكل ارضجرخر لسن اصح ا ىوم يعور ما ادنازر يرى وم علب ض ا جرجير ع ديل انس أصحتتس
 1 وح ابر سصصح لن ودل سكل [رصصحياذعزو دل وسرشلا سنجاب ندرك ور ورفترصصا وساخن نداد وره

 ددزتن نشير ندساوحرب تفر ناكر ابا! شن دي جو دوثيراوتسا ان يردد د يرج ندا نجر قبل صخحلا ٌمرلوف 1
 دبانئ ص نا ىرتر نير ديف ايصاصجعضوم م|نرمائيصخل دونر ببر بأ برسل م[ محبوب محال قد
 رن مما نلت رلس نيد اجلا ةرصاصجل رسناذالاعمماذاناطمتلانا يرجو ثواجذو ضان خشن دبدد كعس
 الين: صفح اوم هليكعوبالاقو.صاصح كانئ ارم ميِد عصمو ريما ذارأجلا تيران نعانسملا ام

 تصل ابو ككرصانخا [ضأ ن عع تحج سانا ندنشن هد صوم ناكامردسفح ما ند ن مغ ندرك ع جورب بد

 زلط ريا وه رمال 5 بلشر يحاوهر دوغ هضم ما ةنيرعج ايمن مانركلاب انيوم تكسازارضوجرالا

 ميم ضوخ ماحب عبو قدر قاس ئاوهوزأب مسج لو لع تاب هاذو نرركرتئذدد صوح ماش ازنيحانب هضوموهرو قاحو_ىذلا 0000 و

 صوخاولصاان تدضاوارطاخان نتزحال ءار سوح ل نذعمال زو نحن معن نخو دزإب يو ز جود نايمندروا'

 نما زذانل ارش الار نان ونب قاتيرك مثجل اب ىيرصر ار نم تضئ اصوع وول ا فاك عع مج انبد كت نشب
 " افريدجسوج صبح صوحالاو.يرعوزيمجن وحل نان ثوحأ آنا د::[منرلا لن صماخلل زلال فدل ا بيضف اج
 اينما ءايلوزلل لاب تكرم يعلو ونا تيدنزير كو اج وججبدعانل ان[ كا عض ءاززان دشو كيو ناكر انج
 فلكم را ريحا كومة و قيفلاطع نابنبدممرمانعابالتخل ةنوارجئيعيحذ اوتو انوا منهن ار عاللودرعلان ع
 شيرعكج بنان مدور عوبا كحور نق ذيدمنعنمل يم اؤ وعسر معلاو أعود ءايراولاتلجاوياعلاوقبتلاصوبلاو

 دع مصيع ل وح صييرعج :مرالاإ ل ءتراص رع زجارلا اذاني ب رصلا + عرج صيحر امن دنس كلا زينا

 بيصرمكلا سجن وصار ]ئه ميل وم نتنكتودد ص ىوك ود صارخ مزمن عج قانكة دودو نينزرب كو
 هروح ازكس نسر وزن ضوحرنم تغيرت مع( نا ع عه ن دش نس لوي اب صزحلضرإ مزح ل أع شرحزا

 5 عنانم زرت يل ره دورنزإ لم ككلاورضل !نمدمح عوجإإب نرلل ل اننم مركرح دربال عوج اننال
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 «وفاو امهنكك بخ ءلعاونأ لاثبار كيج: دكه ربسو زكي إل نالخ ل اتي مك عار هاجن دن ذم عقب رّشمتم
 0 نمأن ع دكبن دي اسر وكس واب وكن فرك سود منع تعن ملاكي ثروت هاسو ديس الضي ضنا لس
 هد ركن عجن ناقيزلا حاشا الاقل قف رمشرانملاءنهدرلان اهلا يخرش انو تحبو سا رذخايل جر لدانت اذامشانلاقب

 قنكوتر نحال ن نابتالالوانت طة ما ديعبن ادن واننا مطتقاو ّءرلارربج قزكو نيران تس وانا لسدانت
 لبحر |, ندد هزي ن اان ليررامن ديرك سو مم-انه ذر تو تت ال اهناكراول از نان للوابندلا هزرب

 راق جومل ايو باشر الإ اشم مم ارد م دعس انوأو اولادضن ك.سروتسنبلا مف دينك جريرمرثوهنم

 سشوحو نحو م)لاذر نمل هيو نلبَداو رجم ذاك: نمو اهيل اشاد انبز تندّكق را نمو شوبلازم
 كيه زارت سار ناجوزحو تازمشوحومضرانفسل اب هور احدن اشالابز حدر جلاب د حبوتحو ةْسدر واج
 ند بال اقيرسإلا اهنباجب عبردتو ا هتبشحب نش لعناف عش عارلا تلاث نع ىناد سن هلل فانه دنب وا نحو
 منميذوحير بالا اهباجرمبوقول ا تءالذلالاو ننام اءنمالااهنباجزمنونالزبادلا نالزمجالا باجل لانالا عتبي
 [ءاين ادام مل وتلا رثحدو طخاكعبإالا ب ا مخجوأ ا عممال نعد نمالاعضوعل اذا عضو منير اان اذلو
 لب ورز شحر زمران رش نكشر دنا اعيتسا ندركءردناد نايزرشحو متناول جلاوربل ارشحو كير اهم بل مبخا

 ين عطا كن دخلو نيعز نرش ك شخ ن دشن ايؤبشحوت قران نمص|رشحوبرئئل ل اقيو كشضركت اب
 ؟تاحوا انّسواهاعيا اشحونالف تاب امر ندي تنوكدانهسو نيمز نتف مورمو ثاني د نرركنكهو لناو نامي

 لضم حانرباونخوف ثيرحلا فو نتؤعركرد نتخادن ا دوحزارماجو مالسيزيجقماند ان دشن ل ناثليلن ماشي ارت دارج
 ملاح كسر جارلال اذان درر اصول هضلابىغيلا رخو نرش هدنرر هانررش|ورشوحر مملاقمسانلاش ارا !اذبساتلا
 ناب سايل ]ل فذان دا مهدرازفنطفلا شحولادارا ننطملادوجانمَطه نسما اهعنر يريناك نيخولا مشل

 الزر وكءانطب ةناوحان ساو ّ حكم ماطنتذركا نوروناك نوجنسا حاذق مانهمزا نرتب نا مابرب ماههس ندا
 نغنحقاسارواو يمناشددود كبس ناس تاشسرو نتفرذاروادشاو ناوننز |: كروتسرشرد نديلال غارب لسروت

 زْشوُسو ن او دو نأرت ةاردنإ عد“ بلْ جناشرو نيشارو ناثلابط لكي ن اًنيَول ازلج ل ثلا ووك

 ىلئوتكفنزع عفدب هديب هدب ل كيلا طوأنهويرنمل ذب عهوادو خانم جو ندركم داما نسيطون هننروش
 دعبل اي محا نون ديدنجو دو مان نو ظلوا هز وحان سل طول ائمد انيس مطعم كيد مولا زواق
 زكو ندزلبك نبه :اهل )صف نديبن جرف تم الضراولسالا ةضلالاو ب عزاوبوفقبتاونرمتجوإرقو
 اني نغم رول امزاد وشودرو هرج شا لو شا: مز اهومورل اجل جوه ل اهيل شمت ك1 تمعن ددوا'
 لانوس انو لاس نالكرمب هنكر ترهل نم شفط كم ءاردد تساوداد هيرم ك يزيد زط نكبر بازاكس ننال اغارب
 انا عع نو« بسر قامراشرش انه نلعب ماو لوو منعت معد دزاندز كر نه ؟سوداممان

 ناتناا هوا كلا زوم جدماذالصرلإل ار حور كبسون امداشدرتزج شه حرمل ع داوربلا تضننح لرب تتش اند
 وسما رولضلادوازجوه شهر بؤ اتهرانج لكل ابهر دلل شهد نبلؤحر كزيشم رتهز نوي ارمان م هدنع ل طرامي
 زفر مري كيور شائ١اوطلاخاو اوربداواولخ ازال شم مال اغيب مدر ردو زيبو طمن شر نورد مشمش ريش ابب
 تاو با ثردلاؤو باطضاون نغكبابدرتف تس وه كنابر ادد زعدايج دز ضنم ثيدجئ شما مالا ذبو
 الرحلات تبرطضإو أكل رأ.نوطب تشوه ايدول ومت (ضعأن عيب دشر يارد سوه ق اوصال تاشوهج]بللا
 0ك عرذ نمبيص لاهلك سو انما درب اهب ف هس! هذا سو امهينمالا: باس نه ودل ونازجتن كتو مريم اد
 ضعيه ضنا حاف اهوعمجاذإلب الاهرسانلان مت امال لاب تاشاوهريج مزار يس هدعشوم كلذوعوزؤرشلاو
 صاج زل الار ضف ىاّضلا_ باندا ن جن در كيارو نديم بإطضاورتخو مدوذاذعامج .

 يع ظوسازفان نغم باننا يدبو دنداكلكووددر ننس كش من ووبسو نو هنرلرعبصال سر كلاب صا ىيصاماربإكنإ

 هدا كشوكوز شبا يسوع جب دسوكو نانشكان شوت صخب ابل الطف زبك ن عع نمد رص ماري دش
 انيقضوت منجد رتكر صعوحتصخبانسولا لانا تانازجرإ لاقي صانع نا تسدد ددزا جدك.
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 يزن زباختضيدواوهزاورنمهذا ءانرمضلا شام كه بشن اكره رج ن دوكمزك سمه ندكوورببد
 ثسدك مهترممد جزبكازءاجدانجت دن اكل الكف كوك عم مادنا دزحدره شوف لجدلاس نال م يدك
 دن تن ومو كشارتكاو بكرات ذاراطعو حلكب لل ايحا زير كيل اثم مكان عشا بعجز دك كيوب و ندشاز>
 نال تالا شرك ار مهره عمن وجه هننذراوخروئس كس ركو كل اثم زيكو ثيرك درك عنبه دك
 ايو دافصنايمصواءرونم زوم اب مهمل يعو ةزنادنز زرت كاني كو بترك اذان كيم كال امره إّجتؤيركلا
 مراندت دارو وود ن لش مد دزجكيربقلادبعو دذلالان اذليتتلان اثير كر دمع سكرانضاالا ثيرحلادنمو مدرم
 حر دادداكد دون ابو لم تككودا تسوباوندالا قسوتك كيا زر لان شوكو بو نير يزيد دأند
 دس زوهتغلب ثنو عراطخرد تاكذااب نيشنت فك لردو مك مجوونإ تجزوربيؤتا كفوو امجاداو باش
 اا ما دوس ع كيرا انازبك كمر ومو ذادوج
 ندهن دم تنيرثيف امضي ععرنم هد صم شاى ة اوك بسورم لس وول ِضءَيَروموصانصاذ ادد هل ضرف
 1ط1#)# 403
 ةلاكشفي ث<يرانساد قزجرت او كر نوسساطازيزوسوا سوينا خوس نسر با مف نك
 ديار زنو دنيا كل شر هذاا كو قددنكلاب نماطخ تحد عيت ميلا ثمان إنو تنجو سرضل ثم ءندشرتخوسط اقم
 . بولاو عم ءاغل) كحيل اقيزدرك ع ودار تسوين ديشا بان كر معو دنروحركو سكيب ابزخ |

 لبلادنا منا حغ تسدنرش تشوك ونرش تسس لقلب شلت حج زن شح ةبر بدير لو
 نسما |نيهنا لاقي اهدي شا>زمهمدشاب دش >لرواووركنييزو نديشإ> سره ننانخ ديلا, اش دمو
 ضان ععدوشدل ايان نريلاءدد قرت سد نم شوكيزر شسوقدمؤكذااد» رج 1 دم اشارهالاوم

 ادالذلامنمد الزر تمالاقب يرجنان ناي ورجرساشتما كسور اس بوشم هراك م بنان زاوشن ديْشو دو
 رض انابيلا: لايدومزننبمد قياو جا شمالا ديئاخ نون كمز ناوقسا سلب شاشم يما
 نّادنامنببدرنفس وب شابزيربثيوىوماب بق نيبا' سلو لاذ لوارتخو نركب ثمشم نري خنازخسا خشم
 اهب عراك دوجان نس أث نونل الضو مساند ريشو دونا ريشي يد ءارمضسب ن دالي ب رج اوجد
 نرش نراكو هزيد ند و انضك بن ليخاعا اغير | خل يبو ندن رجس شان نرش دودو نون امر يس ثان

 ”ايرتكرد واه كنازدانوداخنوجهرجندددانورب نشن جئببانانكر هزي سونا هان فكْاّج ملم
 ةوافكاب نخيىونا عكر ىزجاثي دال مشت ام اثم هووبرتكو ليغ ىومك دهر كلاي اذنم
 »كراون لال + دما ؤو دقاردىركيدانزتوحلهبثدايرب عفر قدجواددصد اميركا نجل ضم( ن عش
 عتيمدردباندرؤحيز» يثدثدعدا, مانةفلا غامض ان تفر بانشي اش ن اشري رولسز درو
 راف مد ضيو دييوك كاد مدد مجكرش رضا يزاد كنس هدد كين ناي ضد بانر جاوا كأن
 تعملو ناش ابئاناشط د ارحئا لبن بالعل انئدو يجر درك أب ثسويرد ندركب ات منْنْخَرْس وك

 «ةظفلباووكندزكام جزيعت هدانفا نرش/دددزساغتنارناوحيبر سار ءومديو هورأب هزانجو ا مطب مخننشا در
 ارمسو زغب هووزاراجبونحول سدد ناكر انس صهيل وو كلاوف ثعن ثاني » دانجزخبربشوعنم كيم

 رقم[ أن عخن دز مثبور بنج شطف تزماشلاو فعلا يختم زيلع مل فلاو دوبيسقداو ليسو صن نانب
 رج تتساذا ممل وومنمو مك ةزعأ تعج عاد + نبسوكو سن درك بشوش وفد هدزييكتر مي در روع ل شم
 نورا فيداليل نوكل هلا لباب ةلازنشنلانوكبالر ضفاف ُساش وزع .اددونسندناب ايي يشتاق موا
 ين ككزناقنانمركن نبى ان ناراخو ككرتيقس مز مأ ث عغ شاك *قن مركنشاذار وموت اننا
0 0 

 يرارغضانمزنشكن يريوونا نيدو اني اوخسركى تكرر شيوتنسةشاكن لسوقنمير انزال تك رهط
 كبري !ااندراخواوإنددركزنن دز نييزرب كد ياش اننا بدع باهل ف قزح نم ثيرحلاؤو بالحر د نيك

 ع



 231011111110011 ازعل كهل تع زلمم انس ل ايدج فأول
 دش ا: نت هركو غرم ةخاسز اخ ضي شداد اج مانعا | جزمانلعازانيومتكجرشاب نبءزردركع رش اخرج

 ريطعر ركود عرس اخنيتضيؤعشع ندددا كنار براز ذنعا ناؤرىايزناخ وبلا تشم ذهل دو نان دش
 تف هنغن طاطا الطعن هد شا طعو شا ظمجو ركع هور غيط عفو نا طعم انئب م تأ عت ن دش شنو كسشن
 الالب سولار ودب اثطس ناشر عن نانا هزاز اروتسوم
 هذان شاكميلاانمفلاب رش اكع كيت لع فلا يذاظعب ا لى اجا كو اهلا مجيرتطعن اك راو وش طع لعب
 ضن نكرر وعر ولاد نكست وكنا زكعو تفخيدقد كس الازيطخنرتش ايوه !,اطص مانو توبكنع
 ان لوالاوث نانغو شعرا منار عدل ير زبه مثجنشان نيدو نقض ش ستى درمان ارك هدأ
 را دم ذاد نم برجرمد نة ركركيدكبن درك انلعإنائماد يزجنداد خلاب زضع مىدم

 ءالإب.لعفماهررتتو مثيعم ورمل ناعم ايه نبدوقسإز تار ةئيع مو شر احا أن تهد ن نانو

 لصف رولا م موه اتونبو و نومتش امد ونخانءشيعم باس |ئلكب تع نمير اور منئتوغلا ةوزكلاس:بلا
 ناجئاشعتساوسانزيوثغم زمان عض ندكث نانؤككلاب لسع جسانعابشبزح كيران برقلابرثدعِمعلا
 يل: طخ ألاني مزال عتمن دش كبراندا» ندرك دابر ائنع |:!هكلع جاكلاب اشاغضمنل ان دادي سكن ورش
 ةالف هرنزايروكر نيمزجرثطا علم نما رة ظن سطغا مناك عزمت و دوف دعض بلر طل نر غطا تطغاو
 ملثم ثبتفم معان تن ربواكُن ضف ء آلا مف ندب نيعش بلا ريرشتب_ٌرسخع ع درو هد ناب[ يونطغ
 مجهول جر ايسر ثحان انزراشحاذ ءاش جت تحاطت ومالا ايلي ل شرتحا فن امضي يبن تبكى حذا مقلاب مح
 نتمكم دوه اف ومهز غلاة هاوطنلا 5 ريل ع نخل اب جبر نم مكرب ننكرتخي اغلا ددزكرد دعاك ا
 كرام كنالفو هاباوإىس لهما. شزدل اعباجوكن درك زذراكر ضمان عخنرنكمو ندد جرد ثرنكؤرككلاب نس
 روج ماخنالا نش تاز نمووزح انشر عر كشك هوك -ٍ:كو هزكن ال اجزنلاب ثرذ اصلا زكي اذا
 هذادإب زئيايسن رش خاوانبا ة دول انروانثيزو ماوحنم عوج اير صم نكن إل نير يبطل مداففو للا ] ناد
 تمير كا ازنال يزف ابو ندراكنييزريد زايد دو ندش هرثكو ندير ذا [ضان عع نركب د مكى راوضو
 هكا فر خاب تكن اوتسا مب تك نفم ء دكت كن زعم تكن دنا نك رب وزداج هس نو كك نس زهر
 هدول شخاكيووز عجم لغاز ؤيطال ملا »و عاج اورو كتم ناوقسأو نيف: فال از م "راشد دوش هزبد
 لاب شرت زج ند اني اذاب ضلوا ءْضاوةفركي | نرونسز بز ف عى اهي طضو نيئنو با ثبواطنوعد نايا ةفعداب
 شن دا: ثوثيتخردرابو نداد غوراوريش لشد دباننجو كئمزاو ابن ركن ورع نه ندز اد خرم ندركزاب
 ثاني فيد سانا ن يشن مزدو نجل عنج يراكنا نرش | هاكو كو كنج اداب ندمان هرشاشفما ناني ركاب
 دريد اكيرشلا لخروج ثذ [ دان ع ندرداةركو تدك كٌنيج نان )ف كوس تكف وك
 يووم ملادلو نمد تأكد بوضع غاي فمو يلا, جد دئف روز سب بدادانمد خرب حيل بدار ثم
 داهولكدو لربالو ناسيا ]كا قدا مانو حولاذ نال اني نر ثتيدم اننا ٌميسسابعن ل مو نسور د ندد
 زال ِلَلَس ايي مدا بان كس ل هزي و ”ةلاثونسرهتدسا عابر كلود تمس ليال
 نك نيززعي اكلاذازكه انيدنيحانجب ذل انجيل الكولا ةضلإلات انويجرومادكلسلع اقف
 نزل انيكروثجإللا نورجي الدروز مرملا "لم اشؤنحلاومزتطلانكب قننانزلازارطو اشبك لكراللا
 توا افي نوركت نيج سازذأ برد نمل د جيرد انهي نسر ات طل اسير غم ندنيال اقارب زيي مت نوم انك ندد

 اللاتي تيككلاربال ةزيردركن رش كنخ و راببنرشوكي وعشق نرش كت مذ يؤالذارجن نقف ندد قنا ْ

 يبو نوزاكلاةرومن انخفشقم هراُوصْتسو ثنو هرإج حورة لاذ ]بالاو بو تتر جماذا كررجلاو
 نفركتس ويصف مالنا هزير كدوكو شن نوربكالثملا فو ككل او رتض نوتضتمز هدركق فاني وتفرض رطالخالا



 ظ ١ عومم

 . يوني وهدرشار ةيكرضرب تسوبوأه سوي ءاسزج و درممان مضل برشازحوباو مو ازرككلاب شار خوبإو رم مان هرمكم
 نكرشؤيبردركبوجسكلاب نساشنح قرط ضل ازحة ركل نهلطلاتب قريد هير يح فلا اهي ابو دش: نك

 مصلاوزفلا ثمان لعب كيش شخ ميلاد نيمز ك]شحو دتناوح هازحاز يوما ا ديوك اذ اذ شنان رصنا يره
 هب انغتسا كن واولا كيده لصاو ءانوتلإ لثمو نادانحاهر ضدافءانشحل صار لموكرب ىرت تاب انضر رم
 هاو ل. تنهش كر وبنز اخو كات كنس هلكنيمر فلا اتخ مبنب نمره ةدورم نكشلاب”لض نالواول العال
 ان مدرب وراوك افخر هزي مدراوشسد قزجدد نر دو نربثكر يؤيد جرا شنخن ا نمركذاداو حالس

 هب قريد لعد تهلفوورداوج تنشر ميو حج ليوا, تح يفافح هر شرشلاب ساق هدذد السى
 نك ىرضازب شا نو [ ضأن مع ٍنِؤَْس اح مح مر و ئاذاو جر مانو منم ثخيرتضخا ءلش ورب كد نوب 0
 نملعذ مارس وتنهي وبل اقم ايف لوشن ناواباقب تاشاخإب ده كلر ثدزئلازسومنانادبانبحا» ١ حح
 اي ثويرمزمدا .ه و لارإ الصف دلح ناهض كيفي دناشسؤحازجو ممرثماكيفم سوح ةغلاوالبالا ني عشت وج
 داراهلاب لسمه> تيا نيسابر مون نايم ندتكتاءتفد ندز كمن جمد د كسوبنيؤاو ادوا تاني شاب ”درؤح مك ١ نتي
 لعد عيالالاقدودرمان نشد طمكددكلا بج شاهدا غؤمدبوف مة لادن عمندشتتم د
 انايزساشيرا نصا نغنا نور ابو جساشر لنا نارابدارىاجن هز باز كك شيز كشماو نزحو با'ن دمك د ورإرلا , فد ف
 . قيرازر نساعد ككاغيرا 6 اع عع يزرل كيزعلاب_رسعر نازجو كشاو با عر كَِوفلابْط اشير ن ديراب هزيد ل

 نعل يجند ةد) عر ةوكر عبو يمس مانع بسه مركزاداذ لس نيتلا هريثلاب وعي اذ هذنسز معي لج لسع
 تاثر اتفرت جن دراوبجزختو تسارازحيؤيتزب دو كْرض عشر در باذش روش نعر ةهاذادؤم هنودنازتهاب 0 2

 اني مزيج ف وكلا طعفس ىز مانزساثرزعصالاو كالا ن اثني اه يعاش مان ششلايزق م دداطي وكر اركؤش بد اًنضر

 فو صنرال ع حاز اذذخل ماو بالغو ماذحو ماطخ نوجج ين هدركعجتز يبا ييرد مالفنعلإ وب ذأجلهاةزدشإ, ل عانز ال هرعمك

 لاو نحف تناكاذ اذذ يالها طلءلع تاير اهشالاّ يار نيانلاو كرعل لا نيريلو ماع مسا نالر دل اوم روج وج
 دوئسز دزركيركيرب ممم أررا انا ذن اجلا لها نوتفاوج:ض داو بنسار بد دراقسو بوكو عضايمار انصح دراكج ب
 مانناغضهاراؤس اطانهزبد برضه تما اهنعتيمراذا طلاهو ثمن روف: سوتلا تمتد ايو قفرردناندش عيونو 0كم

 دلي شمةدوناكب دؤتجنمو لشاب توك كرا تنداكذ دان يهر كرر شر فان سومر وزأب ندددوامكرماورون اي رود
 9نياعيولامساباهربل لش كيزإنررمابو َعطابت اى ررمد عررب ندر تسو تدك هدنباندمهاهسناكو  ىجر

 اند كاد انجن كل مانا ثيدلدازنسا عاواعجاةًبحتجاذادلوللا تاكهديعربالن اهرب ةامماطعاماذ
 اءئكلاحروركركي ب لزب مالكدئارلاد ما زم نمدزب ونه ملا شيدر اقيايزب نداء بث ددامنوسكواهل احب عب

 ةقلداتيش نجم )صو نيمو تس شارزذانو ثمار عرب لورا شالا شراح الان شوكي شايتدا خي .
 كلاب شيت اللا لصف ردم مزالزتوثنراكن درك يبدو ُنلوشُ هدركان ترن ادانزحنعب اصيل هصيتشلا ف 3 0

 رشونطمزمراككزاشلعا مان عغنانوبرابوهريدناراب شيشط سطر يبد رش كش شرط كرولا كك كم يل
 ايا طن دنم تغسيل عد كب شيط وبران اداوم مطل تاور الايك شم: ناب نمز يدر تك
 نباح مقسم هزعبهذد اوفر كني لاق ءاجد تخثر يل ل ضان: تضاناوكي تهزاشاللا © جو

 اءدارركأدعب بوجنا هاوس نددونلبلارثرعد دز رانسراههجال ايلا زبعىاسي شل زيعد كلاما كرش ويه زج ,١ نك
 الم افنالر لركوب يق منمو جشع هز اكورباكو هذد عداد لد جزم عع لل كلو دش أ, هدرؤب كشر ا "٠ و

 نشر ثر عاهد حاوم سورع 6نمو علاه رفاكد الفد رلاوريلعمنب ا صيدا وسر عمان ثرحم اذ واهيل لطم بصمت 3
 اذ (نم(ن تن نسب ياواد دردو بوجذاندركأنبعبارعيكيت و رعو/ظناذإ بالا وطقس ن اير عدانا ده اندريولفو 3
 نكت اككيودزان اشي :دركىوكي كتسوكضلاب.ئيع هافاتورسار عفدد العز ماذا تاعبراز ار ثع ٌصيالاميو ككٌري هد 5

 نيبو اذ مت رسك يانا درثكت ناذبار لجان هادو ناكب | زاغمادانسارؤبعرب  ىكتم
 كما ترازغعل قيد نرشكمراب يزال شوش انجي شعرك وسع شوك كنود كك يدش ضأن عع نمد دك

2 

 سن انك مور نمسا ,

 آنائا



 | ع |[

 شو مة 1 مسرعا معو هركس بوجندي راند ساخي ع دوش كات لتكو ركب جاروسرد كب وجركلاب .انغ دشأب خإذ

 ةمانمك بسن نركلايرسارنمن دن سد ناو معرنم صعب دولاب كن ريزر ماهو ل 1الان وكس سو لجر

 9 [ضآن معرس ادار سل نيبو, [لايرزلص لسان ازيك ايي محن سرب سون نم تيخد داؤ حار بندر وزني

 نيم مهرموبدراثس غرمت دير, بانش مكسر كا انزا وتانك ثخاازتتانؤزج؟ 2 (ضكت خدر دكشخ
 ِكيرابو نتنادو نو ندش وكب كنب سطن تذد تعبان ن دوسان اهيج عيد انا جين ان

 5 5 ا

 5 وهو تغرطاززحزا ندرك تجب مطظشمنم كن اوك: ةبيرظن ا ناو عع لكر شنب هبوط زشاءردنتنر

 © 4 طارانكوسل تلم نم عض دوش باوعو باز لاب ماع نيو فلاومكلاب اوي: وسأكب
 2 نب محو قدا هرضن لربلان ثرملاؤونوحر متقن ثجزحل اهي نأجر ضم ل ازربش سوشي ان رنم تخجرعأن ماد
 3 6 لح اسد لربو تجر ديد مجد ةيز ودنا صرة باويتعما كانا تارا يضرم لا

 م ما ان ةيب نماتس اناا ذ_علأاقبدعرج ج 07 جررأنا مد أر دانس حار إن 0 لنا عل ا

 3 اا انبي ءاننانيتعجوز رجع يس نضال 2 يكل اير عجو رانا مازلت عننا
 5 ازور ندءانبو ناك ناك ورش شاز اول يسدو ندد مهر ةعسف كام رشف تال اقيزحاذو

 ْ لاعب اهب ةكل اكل كريفرر تسمن الئا] اًهب ,دادوكزجرسو نركب عز ساظنا] ان نقر ياناركل ادم باناكريقن حوم ارد

 +: هنتوا لاَ تاك مخ ىززعزا تنين درك يجو أمين ع ندخربإ:نامسافي سين مرض: مثالا ان نيد ةئد ام ٠
 5 نمد موالد فطرشوا ماب نأ كيلا زم تخليد رجس وكر هدبدحما كزجيفشادؤيددد

 2 َونداوزياس ان يفت همك مال اذهذ كلل ايدو ندرك فت هد تأد انمؤيرل» زجر د نوركتنعبساعرمف ام

 3 سا ضو علا نأ كوارث ند ياام كا :ةانداوردامر

 ثول قو هدانر وكر وننم نأو انف نائإم اوتاواسنتت لعرضنإ و معو ان يلا ل ورا مراكلا هيلو

 . توت ةطزاوو ا كويك 1 درعا مرائلاو|ةنيجلازم اياكم ب كرو الا سوغنئفبزماو

 ان هاي كلاوتززيسوضو بيو مادي نقاد عوابتجذنوتتباد 3 0 0
 1 تذاجو ابيتد رغب بيبطقذاحم همر ى اندردرككلاب سرقت ندرتاردرد ايسر دفنت ارصن

 اذاوإكشم أن :و زمان وكيس بن موك دكتور نكان ندشراننوكيرساكماا مزمن علم 1 5

 انين كلك لدمنالابمزنيدنر لاكي لتدوى ابد دش ا ؟امتارك 0 0 و
 سم لحل داس دلل عل بج م انور حاص سمان نئيعضررو لناس لعا اروازّمسا وسكس

 ريش ورم هدياددربوماب,ر ماد يسقي شذ ردرسومانبو قنكذ ار سان نتنكذادو كأن غذا تشاد ناب ظ
 0000 كوبا مدلج سؤ وب '(نآك عن غددن دش ايلا مدشكر امدذا ؟ءروناج.كلابرنين رشم ظ

 2 ةارهركنا بلر تاوخزمراوذاا انداكن مك وطمزاكب مالمضلإاب» اونوذ نرش ج سانا ندنارو م ضن عع ْ

 ملطاىريدى دانا اناث عرمسانلا دود ثّسو دنكب باطضار# :اديرخلا ون ناو ساونوذو ثّرحوذو نزيوذ نوح

 عم ال اون قرنم موعملا عبتمجا انككناكول الذ دزح اهي ما وعم لان اج نانغتتا

 0 سه الإ مهصزعسابلا هوحاقر زن نبس 5 اوهر ناليعربت مانرصاوأنينم الارسنال طع نعل طيانإ الانا

 دانت و فسوف ثم رمدم# لولا اهي كواقلا نت هديب

 | تاكناهرخَ قه ض|وإةفيحركف ركام َتلوار سر ندكن تلد سا الدنديستد رز اوا سهو ى : 34 ١

 هيو 1 2 2

 ير

 هينا

 هي +
01 

0 0 

 ىس ليما ان نمد فزامل ابو كدر ه نجرب ادرج دال يجيلما لاسر درجت ناوي رسول

 ىف > نيالا ايو ذم قل عسة ولافي ن دباس ويد انس ليس ومو ا يسرؤحأ امل ايبود د كافل 6 د9 ايس ب عا

 و عكا رسارب اد ءارهسإ سرو هرج طغ نتن ارماو تس دونو ضال 'سوواو ضد كاس نبا كرا انيورط 0 ْ

 5-5 5 ةردرقرماولاتازمب أ وما 0
 را 5 ناطئتلااجريوسو مسرلوف ن ردك ل هدو كلاب رساوسوك سيو سدو نيكو سا جرجدم بؤ سدو مارح دركك نر ظ
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1 

0 
 باسركإكرملا تابيرنل ةونو آه لَرقسل اع[ نا عخدنذوهايمرك جس كيزلاب سمع تهنيربسر فوك
 كو مآ ت عتاىران'تعنرتنال ركب س صَل ]كدر حودأو حابس عمنيعلان وكس س ومن راج روهونازاونز
 [ىأوع عير لش ءاسر لدن نيروش كيزيلاي وشل مهم نأيم هرنزاعنأىربر هدتكرهضو هزت تل دموع ناقل كبرطل

 واش مانرتلنرتجيكيركب يرورتلت نجت ص سافل ندرك عما ةسمالم كو (ضاض عش ندرك ع جون دوبل سم
 سو تطساوةنمنباو هلا هزحا بيدي اسي عيد تسرد وُ ةسمالا عيب ةنجانهعلارمسال يتخ مأربل م
 2 افيورسجيلس نهيسل سمين دك مال مع ارساولاةاود نانا فلاب ساو م "لابن كت ربول د ديشج
 دكلاوباو دندركيكت لن جتا هدوب اير كيل جاحد وقت ؤعب؟ تارا. خحنباد تيفي سيل ني ليغ ايتسطكونع
 ولالا بصتتو مسالا فيزا انهتاوحاو ناكوخجل اءناللءاوعز عوشورخاملانم آلا انضالا هوجو عيبجر مرسلا الزعل ب
 21 ا 6

 لبذئوأبارسيل كلن كتاكايذ اًيميامتتارب زال لوطت امادبنرسبأ موملا آمل وش اهيؤششس دوديجرسل انخزوجيالو

 دليل دىهيئزديلو اًيقرو الو انا دىابارسل علِضاكدوجاانهه رصف امضلاناآلا ككل موتلازشاجاوتتو
 ليكف| ودب سأع مي إ لصف هرادربدنكواب د نجم يرشار جربل عاج جرم رسل ]جد دوجا بزل صفنملانايضزب اجا

 ريدا ابان تيوداؤم دقن يجد دنع ديرتي دوب عروب موج انزضع قناب
 ةلجخانسمال لومدو منا كعع هركبزسر نر انغيبىريزاوولدوركزإ تئوازر نسر صاري ساماوسملا اعمج جرم نسر

 ىتكلاب بام ىوحيزيوركرب هايل كب دحاوريميلع مل انة ضوهووكفلاو ةركبل نيبمسشن اذا كل كو هجم ا دعا
 كيئامزيوج شكاوءانلاب ككو نازجو باددامزحن دامرزر رم ةدنسور تعبد رولا رولر كوبر ام نديسورد
 نرنامرد يا سلتم زحل ا متم ونت اقي وبلا ب دعتم نرش هدوس ساما روض كدب ل يزن ثكوو كد وك
 ومو بتر نيعلاو نال يركب يعش لع البد عنج رشم تتجال ل تيما نش الا يرمال اهب قيصخ كقويزخجد ناز
 جف سي مدكرف انتالاو ملأ ض ور فاو طن دوس لص دمانسر اهبوارلاتقتن انسيراطن انتو نازغل ىربج

 وهو ةعولنم اج طعما ولدي نسمزمر بلال امهر كنولوعو ىلوالاز تا ضنوهدجيئتلا ماو انام د دوصيضخلاثم
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 نمابجزماق تا ناوب د ومو ندنايابجرم اس [نميفلناوش نموهو عال صا اهتضوءاب اكن وهكتت اق عدو
 دردازعل هركمت لكلا لعديعرءامالبيعلا لواء اهتم المرسال را صا/ل وش ءرل وهدان فبدات نم عيلف
 كتيبروشراكرلابمراكن دش حوبروشي سوس: شوحزن باز يوص)ة مدام جاهوة بيدى اذ ساب امةيبل اش
 لت زعب عيبدد ندرارمكم سك (تاد عل دددبدوثبر صم برت هدنبا ل ييبرساشم عار باكو اي غيكحنديلام
 نو انت سالو نعيد جان عياركم» دز كك ب«:ركاب يلا نركيرحانمندبالة بديل ةوزتفركوإجو كوكا مدرك
 كارا نشكر ايو ندُش .نيوناباتلاتنالثئسالَمإ لَ مرعي ت دش ::ابث مزيرما يلم نمنع ردها تروتخّرص

 للا اتحازيعرل :هلظل رطل اجيب ىوهظدب ئيذلاريذلاو انظار شلال ةرذلاة الا مرش الطعن امل ثلا و

 عزاز بنج وب ىزجو ددذكرت وس نا كثب ديوب بونمراب سلطان اًمد جرس اءاعلتخ نإ اييركلايودأما
 تطرد عياو ولم قص[ أن عض ديت كرانجت دار وزو م دارا ذجبلع ةردهعال ءاوشلا عيبلا كيائزرو ىد
 ”دانكلارنهاضوهو م هوعميربخسما(سومرمكبسو كيسدربرسأع لهي يوب دتكراومضنيمز ؟لامدي ثضملاررسالم
 اطول مان نوكسلاب ناسهم ردو ص تغبرسايم كرت كاتيا نسيم أ من ديسازح_ ضع عل رنج قسو
 مبرر كود رشنلا تامر اكان رل لكي امل قي دسكل امتسا يردون عخزتنكر جر مدن نون صف

 اريج جانا وردعتزر بج ائارضم دكشما هاء ور تضر كلو قفلابر هي 6 ىاع خخ ندشديلب سجن عاج
 ىككلاب ين ومع ادزشرتخادب و زخابب سم نادتاير 0 ليوتذ اهتكؤز مجوفو واي دراك هيئورك

 ساخم دوددرسيضل اهرماخت دوجاو زكا فانملاد ضي فصلا ذع ئرجرةسئريخت موه هي لودو ثاسح ماب ريل قونم تنعذ
 بوب ضد ىنح لثعوماتسإنجرتعيو رتل اهي نزيسرر جرسخترمافلا هين الخز ايي صاو ثري ككلاب
 روس كءاجهركنسبخد خاب بس نارووهرذ رتل جر الا ةزاد نيكو شرس وفم شركرضجان مساع نمد نزع ع

 ف
 ع
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 نيرو لكردابنا ساجر عوكأب ندرك دباب قزنجود نانمنت كمزانإ ساق ساقنم هذادن ا سانقم مك ضان عع
 0 ذ1ة1110ا061أ111
 سوم وهل افي ندوبن أكا»سوقت تد روك سوفاك/راوقتس ا عريذاندشث وكر جون وضوم مانو از اعموكص
 يدل سافر بهل لججلاؤ د «زرس سلسل قاتل! نعلن لع رقست ل حاضياو ناو ناكل اهربوقمسوقرعجىا
 ت8 [اكيضلا ءايلايرازب نيرَضَمِزِبس ايلا | دوارداربو دشن اوخنإل يروا دواو نونل ضمن سانلاد امان درس بز لف

 بوذمدلزبذإل قر لم يلا دبع راد نببانعنب: هذه زرسج بو راحو نب بانعز مد كي ريتدد ماللاو

 ارش وحرر ,ثيتفوككلانجبركب وشوركيقب ندملاوكباد قش وجكمتا نالو رقبه تعاين شن وب
 للائد اك رردق كل خدرساذو ميرو اهزهبورل اثماعس كرم كلاب يلا تقل افيو ركب وضمرارل اربع ورك ارس
 ءااخب نبك جربؤك ءانيب نيممنمرباكباثت هلوق توم باشإ ماج ساك ئه ايل لف غئداند خدف
 هلف ديزنباثيبر مومكال و نشكو ز ناببو كرس نر كلا بكي لتلك نمساو كأن خود هان شان
 ةبدشمنا نعرزدارتفخ مهم بثب زيارموباكانسدما كس يكأبزح) عوبيبكامزجشوجركلاب ةسأيك وني ّشلا رمان
 يمل عساركج رساوكانمزيضلا_ريزكت تراب ناركدف وركن انج بسا نتف :رتزكترإب نارك تر بانج سرك ثسا عيرص
 قس اوكا جرابدنراد و كتانجدنر ام مواز اودباذ هز هركداكوهاذ لزر كر دادمتطسب كل ةرمداكنا ندارمطعر

 اخت دشر ير مساكا نيجرهزساورتشف مهيد يارس كبارمكع بدا راك تستتد مدرىاهناؤسكلا, سب
 مضل بازكى درم مان وسن ةداولاوب د شتم قركج ومالكتنقركلاو متل ,ىبركن دمازجو وربو ندانف ادد ىددساركلا
 . ير ةربباشيرخا ساكو يعم وكااب سرك جريباكم ابرز انزبركلابسازكجضرإكربإكمادّتشم
 ةجراقدةسوكنابازإ درر دإكنازجوؤدادودم فكود نوجرشايزن اكدر ؟لصاغمو انيراونخساو نالبسا زال زر لك
 [5'نركب نإسومركلااهمادنان دما فد سمركت يسفج طب أهيابو اهتسد حم رسدزكءلعرندركدنسو ار لك دركموركدركو
 ومش ننشاي هدوم هالؤمولددانركلنهاكلا فير كك. ىزج نريد ركاب مسكر كيك شرك ل اننح نب كلام | ب

 +نماددكاب سلك قكأوونا تنادن جوه ثزكوكتسد زرت هج نبوكمو ىدكك نض نن كسر كت سوكو از حي
 رابوْدك م طن معائياردوانانغبووهاىاجب اوذككلاب ساكو ميديبسكرككا شذ دوك دراصاز اذن ايما

 ايبلكر كو ذوك واج مانورمددزدانسو رددوا شيل اير سكب دراج نكم نأ عش نفد دزانجرثك نيار جاك وهازماك
 دق برس وكرانلا و ركمتن|نلسوكذ كلذ تاعنوأ هنلاد ثيريلا فو ندرك [نوكت سيل وكي نازا رابسلب بكو كرك نانا
 20 2 ابسوؤمنشن ور اكريو اكن بثعنلع يشن ركبرك رس اكيرولس فدان سربد ضأن ععن دو
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 نرون تان نكت ن دش ل ربذنالن نذدرب راك لن مسيوكر سكال خنين ةرملا تعنمسك رن تيكر نم تخبرتبك م أن عع
 اكيال كريد انررانخجمراوصاضناو دنا شركت انكيكل حر ئلاكسن اسكس ددندركرداكمو ن دكه رفا: عوز ياكم
 يلب سوبوسا كلاب ابل مدام عربا جددشوب هنا, سبأ لوول لصف جرا سيبك كلا ربكدوب
 يطا مناد كابل رمرك سال انجن ةزهاساينوري|مالجرلاسابل جدوهو سك شوب جدوهلونكأربنل كلك
 ةينموكو اكد ديل وبربل عددلاو ماو سمان د علم وشوي هدد و طسد تبر درطاجد شوو
 لاؤنوابتاتنيند دس دبراقاش ا رطل نم سائلا متاص ين[ نري يك يشر تامل ٠ منهن كب رمابالجرعوبكر ا بيو ركم شاد نانييدنتصاز جرييلآ هه عن ىبكريداكدديشسويساننلا تبوك طايودرخن اموباكن اب |مهرد بالم هش مضلار نبل ثلا ةلاقعد ولسا مانكيللو ماو و لشرب كيد[ نييماد وانغ
 سولت رن ثماد ونهر موج يان دلتا نحول ازجر حلب ثيل اد دوه كمدبالتبهوزفلاناكملاب هلة ب رحال كت
 افاد وبركك نس ضدلم تثبوك هكا ئان سبل ف اذ هدز هراب هدول م تحار هروعن دن هر ايوارروتس تسيل عن
 ايل تمل اقدم ضمن معزه ا كر وسن تكرير ن درؤح نمل طدن كو دتكش نرجو ولاد دز ادد دوك
 ىدن ةرتالحر وكنز جرداددكد نمسك ساقي ربظل م تسرؤ زماعتفلايرأ ل ءانكز يسر و سانلا اهل جيبتفتناذا



 اهو
  «هتخ م افلا عصقنلاب يقر بت مدن عندش ةخكب نلر هلا هور كلاو فلاب شو دش نير كر جدو اذانئ تل
 سيق بصنورط مى دو مان. ونات تمام عبق ورزشر دودزنماوب نعني كرسوب نوب اركمىقفوكمانزيق ا

 ش ندب نير كرر نوكل ا؛س ليش ع ل شرج مان رموذلا حرر تيفي رسرهل |ةريلتح نرذكإت وذي نوكسلاو نتعب

 رمحلالاثمرملقملا تيب مكملات هد بنيمزمستَوفملاضئالان رشد ب سرس ندركب ونبأ و ندرك نكات
 اهيانأ امديرغتلاد 23 اسودرب ماب مىعصومرّيسو ةىوب بوضعوبرُكَم لف ماثير يصدان نمنعدو نشم

 دروقسإُم حو الزل ناو ئاظوس اوي ناقطدت يتلازم وبكر رتل ان علو وهو لج زعواننح
 لرش جدبا» د16 عاج وخال وفن زون لادا اوان لطس يزف انسسدفانهم اشارت ودوم
 2 ندينبإذو, داندرك كننجرشبرسا و هدرص سرا هن با "ندر كعل ابو كأن عقىو نرش تعتاد تدون رع

 كرزج وكر ق نيهنسيهوكود مانسإذودئامهرس فائههوكر سك لاب ناو يعابوذ اكن ئازنراو لسان كترتش مم
 - "ار كتبو هزردضز سكرت عتنابايب دوره ماننركلا سالي ل خمرا زغاكرسكر معلاب_ما رف نيزامركذلا
 رك جاهنتو من كأ فمن دك يجو ندشن اردو رج اجلال يش كو يبمضلاب سائر ءابلاب قمتم ندناوخ
 جادا رمان دكجافت كدا موق بعمل م انش يمهو اهءاجنايتفوغلا ىقناياسنر ته يتقرق يش مانوزش
 . املس فر بيهرضشاه متو امئاوصاس تطتوارسو كسى خو ازهر وره مرءاذش وب بوشر انك
 .. ةضتثياءاذدو ن رمان يمنيس كرذلاب سعه زاتو نإككلار مهلا» سأل وش نغررتسوبريقنربس ن دناوخ
 ىؤسر ل سون درككرثيركتلبجودشاب ار جنز ادب وإ و دسك سارقي يونا تفرع ؤنم ريش هركتا برح
 نيبؤغلابسوكت عيبه نر كتاب ءارود نت متاوفوكركتازذا منعت لجدداب انباع ز <: "فيرس البل شاب بام تب
 نإن قياسي ماته | ىراكذانرّيشكن شدوحو ند ينز [رعاقتزباخ: رشن ايدو: دش ا نالرموعتت لانضنالك
 كمرحيقم تلق نونلا هنو عتششسنأ عريش فِغصت تجرد حتموب كلارك ند ثرزجر ايي ركلات انا نك ملل ل نا ل ا 12 ل ل ا ل ل ا
 كح جبرسعتملاعجمبلاة قيرصاشم,وببسإ وو لالا ريت وقزف حالا ن يسار ميلان جيؤضنلا ةدالخب ما
 نييك اورامحلاب يوغا تاور عاملا مازعمتلضا ايي دناز تناك ن او ملا تيت ان امرا نيس ار نزلا, لا
 .ةعبار هدإبزلاتناكازا منال زيدوعتلا نوكياناه ريعان مرعاؤ لوتتت لالا دبس نينالل نيرا نيرتنكاس, آلت نا
 ئشكسب ىللق جزفلار عانت كسور عاق وكنز ييِكاب سأغشوجيبقلارعانمبد تدل روح
 وأتم عض فربذااد بذا يواربا يوجتتاخان زوري نءاكمد دوك اذار هدائزريهره ومن دك م افطار وكر اذ
 قهر س ولو رينالذ اماوو اولاد نوملا فندي شذا اماوواولا ىزججرلا لقا هع نائم ازواولاو نونلا هاكر يضل ةوّصلت
 لود افرتم ميلر لع يرح عج |مما نسافر الو اولا مضض ف يسلق لسا والا زضرو ملل تير كنون يلا
 لولا ليو نيونلا لي اهورض زلم امص اهلبانانوسكسدإب مسالا جاي يف ركاز ربي عرضي نا بحي سايق كلذ
 ؛ايلي رج تيلتدإ ينيك تلقدازونموتوإ فيلو إيد اما وشلزريفضتو ئه ابشاوول هدوتح عجل او ٍقحاذ
 الناب كولن دركل ابتتسساو ندز تدرشلن اه بلغ ةوسنلقلا تكلا رقت عرضلقت جول ةلفر بل ل اثبو قيزلالا
 هركاررهر !كًسياكرب شتلا,يتف ثيل ذادنالعكى ايس رشآل رج م هدف تفر كمن العم هزت توب برطد قنا
  صاّوفسام سردي ندركب اطضاو قعس مزال د دار طونعو كنعان عباد ندروح,لبوع سش اغضب دوب
 دا ذل اد اب كرنب وكاز ةيسكانوح رص اهي نالف صاوغن ند درينرسكان رسما ئماب لق نفو وزو نم مزال ارنا ندانرطوعرسأَم ١

 طك نضداذان ضمان يزل جد عضوا كرب دوما لوم كلم  ن.زجاودلا تدعي إب دزناي ورجل رنوماقرتكء اتم
 ” "كازوكرد نابمىلنتو دزوسزمان ولا ض دوق دوق قرزب ل سإركلاب دق كدزرتههودبىإندد مالدي شتي كلذ
 ليمو جربو ساوما ةيفرب ون ننموهثلا ودوقل اتأكد نمور وما نصل ا كرام تن بكوب ناك سوق

 ءطدارلا,بلقم عولف طهووس وريصو ماللااوهّققن لوعن ل <ريدوق يجلس ناكو نائما جورب نارجب مانواءز ح هفنامذلب ضيا
 نيم عون ابالي وسق تظابهلا تبناذاو اصقان ترف افوجاتن كميل لعرض ثراصد عزب عا مككاكت اقل اردكو
 هكلعرسافور,عسات لاب كعرد دشنت رجب ىزجن دركمدادنسابتسؤماسود عاونلااومم امتد ول صال الل اترلم لوعف



 اهدي

 با يهاكتو ندرؤجير ودل كن كو ىرج ركن مشكربس سوع انه اهنعورلع انجيل عشت عنكلو تّنع
 غارب هع بأ د وتخادةدمؤغاب وعضو زل هنو اوس ليئاموعل ان ٌككرسايع
 ضاق لبع يبي نودع دانؤم با[ بءاهدس د :ابجربماووم عيسي نازئتكاط ربع دان عجنوك
 ,راكلاو نوتسبلا زيد نييبعر وسيع ياسا ككوواول إل نينلامج»ن وبنوك اذأجاونيسيعو نسمع مجد
 مو قوتيع انو بنل وموم#ل وتلا لكو نوسيع شو يلس )ليغ مضو نوط خسر تلصالانلالاة واول نان خف
 بنز ندش ن وككا وبه رهع يل )صف نبش كب ةبوممويجع لطف ايلا هذح ثشناداذاو انت
 سيب زل السام ضل اد نامرلان فرط انهو ثدزكم ربع ابعام كنا الل هد دنمس برجع ا دك دور جغأ
 ماب لا مادان كيال ءانعم نت نوني )ذيل اب نيبال كح نملدب اذ تنك انعو نت موب غشت
 عادا تع تجرد ن دن انن غفلإل وزع دئيانز ينجو ودب كد ويد منادي نهرب ابكب ]كلاب ليز اتبع
 قضلكعيانبلابو ناكيعمجددحاو فيعنركن جم ةضلابن نع ئنيرونو انزجتيزع ندنانهل انج حدد لانكا
 اخاه نالكفا يمدبالك دبل مانو ن مذ ناشنع نتاعك عركض ادواو ميركئ زناددد ندر لاند: ضسعن درك ع لاب
 رك طي كس رراكقس سب طلع بودى إن نها نبيربطنم مكان عش ندر زباب سل ون ماوس
 لت ولضلاانلعفاذا كن ل اندرو كا 1 انكلَعلاقبنتفر كبد اند يلقن بنيزحا[كمدان تلا ى دل: نورك
 ةمصاقممنم مذارسافغارماقنا ندربوؤ بان صوف طابو زبهادذ كلن معن وصوربةرك ى داو ؤدالخ خد ل اكيد

 ةنقن رب زد ماب غورددكوس سونغ زيبلا ننحرم اردؤحر ردكنا برجا يمددواركيدكب أب دددب
 ايمييادباؤ لشاب مارب كح هاكر زرد كزبس هايكر جين داذ تح وداند وذ اييبواز ميكن رسونع ف ان هرانك ن نسون

 ضب ءكدثب حج انف فردت سارا ساذ ماكن ماك ماخفلاس|ورتبن درو جرس وفرت ع اف امل ارض داوجا رص راز هر
11 1 0 
 ةنكمج ناكاذ|لعافوبجو)لماف عج ءاون نالذاثيوصو جرمداوهراوسومراف اطلب تبي لال مصاخشالاثدرانأو
 هيلع ين لفل شعبا كز مان اد طئاوحر احم لذاونل امجو لذ لش نييصد علرخل ن كا وازعناوحه ضو ثنيؤأل
 لجرمراذانبزم ثلق انج اال | يذوان الندب فاح ىذ لع]جرلاناكاذا تكلا نبال ان كلاوهو سكاشو سراوفآلا
 نفكر مك[ ن معاد ىراكشريشسن وكما رو كراكش يدزجر يجرم دنت ندرك د كداب كيد اج طع سر اند لنج
 رككرهر جلا#ريزعلا نيل توسل نخل سطح عطس زك اذه يزعل الصاد كرم ذا ن يركن اوسا نتكسو
 وهف ص: فيلكا ذا ناحدسالالبجرلاسيذاو دب شا هدذاكتسبم وكدلك نر عار ن درك ت لذفعر مو نب نال ريل لظع
 نموت اونا ثررحلاؤو تمالججنتضا درس ولو نان هلناوركلاب تس لنج تفلاب ناز سداف عجلاب |كيرْو ىوب بوضموم م انريش نكرم ]ذوبان اشلا زل لكال ايدو دال غ الاس ذفالال اَتيالزمو

 دب را ىراوسميسو زو ضل ايمسوزف امم عمق يشادون ل راوسو ن دشيراوسؤفلاب ةسإؤ نم تعي ظنل/رمراق لبح» 03 اي 17 : 00 10
 هل ضيفو نائل سو وزو لشبوضلاونداو ندبكرطسر يشكل انسان ةلاذ نزن يل بمرمكلاب نمزج إم كلاب سس
 ممرلطلا تع خالش نيبزج از اب رمطط دلؤجويب منلاب ولو ماج عضومو جرب د اطر ماييباضقد مان
 نم كلير يف مح[ ن عض هرموضلاب سوظم م لاب :كلابزءذأ ضباب ةززحزيك لاي سطن قييويتسطف
 ديازبزال ضمن معمم اررباخ م ندرك فلو ندروضلاب كومف لشي يلف لوجو دربخلل بل كيوم
 نثر سولذا جرمول فرد ازيزد سلف زتهرنمازحو اذا ذيب _ىلفزمل اسال ذل يف ىور مانو كس نصيرح 2
 يلفت اهيل ليلا اراض ءالبجل الاد اهلا عرهتبل اهملاراس كال جبل هت الاانئب اكدر ادن لف لنبوككن يسر نائبا
 لشاب هدو ومو ومركب ييعزمر داطج لوم نومي كبارشنملك كر سالذاوبد اثن درككحو ن دركب وضم سالف
 هني ِِك ار2 5 سو امل | ]صف شابمدوب نحدد اند وهرب كانوقمرش اب هدوم ءالومددانر داناروبركبا نيه

 كدا رنمربتشارت ل ايد لعل ساق نمو ندادو نتفركنافو دان عنيف كولا نوكسلا,ربدذ ٌكِكردكل ا, سانتم زن »
 اسقف دالس ةوقالثملاوو هردكمشك كبس ةفلا يبق تفرك عن انور ادو نتفركن دارس ارتداد انو نشا
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 نادر لع رثماراتخ دز ع دورموؤسنم نيجي بعد درك كد اوتن كشك ع خوري جلخ جالي ناراب سوح
 كير مهم كسزكرريلا'سدعراتض دو ذوعب عديل ا رمد دع عبضلا مكب هاجر ندريس فس رم ا غرغلو نيمزرد

 ايم نير شنلاوزيغلاب ساطع ىوممان سدو كي ندلااويدامتر دوسان دنار كناب نتؤولامر تع دبادد مانارب.ك

 كرا ةيسدرع ةلمادرثرعلا حد جس ورعل ل اقيارركيد كم تساوخون درو نذ عقاب سورع جرب ادع مادنا كد
 سابربعن انجي شنشلا و ركرلإئ دارو جرس غعازنابربشهدامد ىوشاب نزرتكلابر برعربمانوكمناسسوعلاد !لثم او
 انثرنز اهزهسورتناسز تيازبددنض زن اويدودن ايمى راوبد فلاب رعب عوني رضحاإإ كحد خرسع تاثب

 3 رو.هرباعا جتا رس عاوس وعز امهرضلاب سرت اب ناتج يتم ثبب ديوك جبور اقباذ او دوش مركرناخن
 02 تشهد ٍكرزقلاب نع ىوبدن بركن سررككلا, رعب [ضماض عقر اهوناب بشن د كتب جبار عن درك اجو
 يرث رباع نإنالصنرماذ وزو شيزحادذ جر غناثنم ثعنر يعط مزال كاري عيد ل افي ندوب عزج مزالمد نأ عع
 ةلدء ذا ثواب تحرش س لزرع نلاج مانرثاعلا تاني هاكباوخا دّدشصسكل بير عر برب ن دما زو ىزنمرركسو
 لابو نلمااركرس كراع موتزعزانمو كنجذانتفروكبر نرش دود هزطرعإثم تماثزاردراناون

 اه > نزمازب و اتسإب قثكف ورسع تسع راونسازئانو وزب كيزرككلاب سرج كيرلي ن دوا درك كر عيووم
 ١ نسجت عطل خلاه محد مداخل عرعر هش درك ننبركب زن اعنا مخك سوا نرادانربش ورم اند ديرج
 لافي ككل اهرسانع لزب حرق مضل يزيعرمعنعاذإ لاو مرلوو تس ندرواذ+ كيران نيك يربح سعب عبر بلك

 ماع كرمان جرسا عكر عسع ميكو بالى اج يعم ندرك لطو نويزر ود قمكش و رمانتعا هددكت كو ديم
 ريب سطع قرد دوطسعى رممانرربدابدد اج مرتع جرصة وب ندئيويرحسعا كسر اخٌمياو
 . ف عددي طعرفلا ساطع ماك دؤلاجيؤلاو جرش ج خلا سرا عمنلايرراشمل الو سنع نمور خاو
 ةرنماطع كيه وهزسو مادنا مان ن سيطم عى ندب يضر طل ربكيرطعمربارثبب ؟وه/رط او عين ديمدو مع
 ٌلِركبمو كنز ىدنب هس روفعممك نو سرى ارب نوزو نرنارو قشامزاب سضعر ماظعرشلا ةرورنم ةء]جنتو
 ياش رم [قنفصأ رششود مان عوٌربوركلابنسافلع افلا انكفاطتم ثيدحلافو نديسورم,ضاخم نفركوثكرساضتعا
 َنيكعم وأ ثمخزف درؤحرب نتي زي ثيو قدموا تس دري شرا. حد ن دركردوكس ا ىكعراوش ككَتَواخر دش

 ذكيزحا عضومولازمرالا تتجرمكيل حلا ز بيضا بكعلادرنز سدر اه ريشز اك ماططن ا عونودنزير ن دروخرب ع ربش

 كيران سلكع دوثم هاراثدن بادو ا ثسدووبو د: دبش راممرب كوسر كا |يرساكبيربو راند تناراوعارو)كدد خاش
 كورن دو مرتكد عمو يور مانو كرنب نك يلب سل رايت: نازتشبرصاكلب ا كيران تيرصاكع يل كش نرشم
 اتوا [سويلالو اسولعتضذ امل اق ماططن|يزجرسولع تنتو تتلضراوْس الع حر ول جر نوككم دكان ارك الغ

 نيلي ره ارلعمورايب دش تع ن ديادوج ريت ة ع عذرا لعاسواع غدنعانلعاط ال افيو
 ١ نوطلع فان هوباوون لكل سر كلل عيوش راكد رش ددؤمجووم د دش هاا كك عار نه سوبا دايو
 داع موبتييراث بسال جلال و تعحبرح فلاب س أح نزغلو نشورتغلابردبطأ تاج ديزكرشارمد عز لاثم
 ”دانوءنجرصاعنل اهم درك انتر ائن نتعئممل نوبجلجداب رس ةيورارماعدربومعدل نيني حن رثكيرانتساع
 ْ كلر كبار وزتحاسنادان راكد دار ئدوجركعرا نمةهشيؤ ؟ز.ورلع ماغير! كمر سان كاتي لاب ىكربن هدفا
 راع صوف مدير فشلاو غلاب ىشرع ماشد مالسادددخاجبركدوعاطل )كلام غلاي ماو نوعا ماطع جسد
 كئدرارددامكو جر مانو دلو دلج مير ثع حدد بسال هوقو جرد اع هيب ضلابرمورعرنذد كبس نونو لثم
 ع عوشنو ناخرودخو نلتام ربورسونعزارد د عا خان سدع لئلا نمر, اانهل ايد ثم ناو درب مدرب

 ةروسائلاو مراد ناوبئبنلاانتوجنل أثمر عشزءافر نرسقوبال ةرنباع ميإرلل ل اني ورتياع ل شوركلاب
 ار مدربومجملانضالكت دينا دركي ختسو لزيد ل زيد لز ايل شم جرت رضع معلا قف نياعلا د كلل ة تكتل اوم اانم

 لانيالومصالاب ل اه .ونس دين انيدوزتخد ن دنامدبرتينشيربكل ذل عري مقاعد نإ نعت نالف لاي, لأ ن َعَع

 دع



 ا هه

 -ايلانبمهل ارك مل اني ؤداوش د نوكتل اء سكش لجد ديلا هل ع رمانر بش نالفونب ل ايي نم ك كن ظبي شم ضدا

 مجالا لعحم اكسبو عوصعو باشنا سمس ساييقلا نم تخيركُش + ناك مع زءدصم,ساكش نرص مود قنص

 ع نوركدي بى د باركت كلر انشاذدد نوشإلانباثذاد ل يجوريكهش اب خكتتو قراقش قلادة امس أيينم
 سيب عر نحن و صمرس امشي موه نس ود سوم يفد وارع# ى دبادل سلخ متل اقبل ثوككل امن كو "ضان
 9 جو مس دهم مسأتدلردد ىرإ بونييشعل يق ديرك ندرك غراتان ريت ن رانا باثهاب تمت وحرب

 ادع مكس زاوخ ع نوجتلب مز وضعس ايو بلطملادبعذ ولطم نوحرلا ناش ؛ هرقل بعز ةيع وجر كن اضم تبشإ
 سيعمل كسل صار عوبالاذ قب انمنبسز نيرتمسم اماجرسقبعتو نال مثيل ان دردقلاربعزاةشعوراتلا رمزا
 نيظلاو ل ىلاوهدزملا ككل |بازومهن متم لصا دلعالا) قو نبلاوهبّرق تعي اتبامء انما دبمنيعلاو الهبوضوهو
 كلاب بص نمت. ير بص مناخ نرش خراوشمر ديلب كتل نر يضاف )صف لاهتاندندركك هال خيو قدرت نج توكيرانن جروح تضرب شا منع عض كنز منج شوك نيدركبلرقلا, سوم

 ثور تشي زم جرسإ ناو سهرض باينثالاو سي الاآلاخانا اهلك ن انكنالانال الانف لمادايكوموهد نارند '
 نور ةانوكو داكودد رش تعويد كزبار بوجزدومنا ناذندمو تعتاري كت فلاب روس سهضتلرنانادإيو
 ةعضمإ هر مركارركى انهكس 2 ابسو م اهجانن ناثدجعأ اهسارتنكفل اميود: ١ ندلنونرد ؟:ث هدانا هنزك

 0 برجر ذتاروتكن درك, سف: اوفا, نمتضيربل ضو

 علل دايز |دانبةرازاومهانر دات دخ انا زر كس كر دركلا سو نمور يضم ةزحادند يو مدد اج شماير
 2نير كنددانددايحتضل ابسوبغض ونداوش درس سف مآ ح عيون نادند ند كب دك را نوررش

 ف :[ي بان هيدر نيبال بعدلومدإ فشل ماريبافض الوسيم برا فر نيباهض خزعضيح
 أ لش لط شير ايدو ناوخ ا ,دركوع ناكر هيبصدتناكسرط يروم عدز كر كلاب سنحت ءاكملا
 يالا هدم ءالصوط ردا ناب اتنعرط نلعب لول نايل .ةلانتجالق نمش ان كلان ربوسوط ع
 اهي نعدرتْطُم جحا يربو لبر انط نق تلون مط جاوكمتلان وسوم ق فد كي بسر نرش قركم سل

 قفز دصبرمونط تان لان دورا قلو نم تخبر فل بن مآ جك ماذط نشا ئدو د يلا, سّتصط
 منع كلا نيلطب م مذ لر ل ظد أن عقرتشب ندد: سلط جنم انطن و نكرجرإل 0 ايءمسنط7 كأن

 اخلط لاو نول طناكابلكو داوتن الور ول + ىنلاوههرسلطا بذو بولا ردطالجد ل اهب كيرلا جرنالطا

 كلين موالك كبل هلي ل اونا تاذله تنتتولخ زال كب ل ؤقزاهلاو يتحموسد ازال اجار جلاب م
 ١ تنمراهوجور خذا لجن مع لوواههرّيغدل اوما لعرض ايد زد طخ كردي انداد دش لإ, تاق اع( ضأن عع, نرحت رت نرش يبدأ دونط ىوكتدد ومنا, سو زكا كرم ثيم ليسو النعم ازعل

 0 ا 7 0 0 655 م 0

 تبوح مومو مسزاظمس أط ةراز ملل نمإ بط نازجورانيج ردب | يطوخخ اد ماللاببرنخب سلرط
 ناكدايول هول ع الفاس الزرهساناكو هندمر دونم ياو جولنم ماشا ثم ان نر دوط ويك ماشي تفل

 نسا وس اهزيتان لا ليلا ىف تزلو منا وقف تمازاف ينل وظنيدتمد املا دل جوزحاوغتوب تيرم الهاي لوتد
 ٌدلآموبلا لوو نافعيضلئةئذلا موبلاو تحت وعض ]هولا ميلة اضل د.ك جنان ةتظخو
 . <وخو هامزيغلاب سوط يد ملة عسي نمت ناو ميجارتياملان ميتا ربع امكن ل ذو نادم مج يضزنت
 تكسر بعرنم مزار يدب م فلا هردبخت# دان عندك دن. لونعز ملا ) ضف نان عخندخئدد
 2دنو اروع مويروتسد رش دن بعرساسا نأ © عم مناد تسدر مد هرتكتخم دول مدرب وش كح كثيو
 ايفرهرحوباو برحرن د ون قى زش نافيا ورم بع رتسا دالوإر باث عريش رسب غن الجرس ز إل يفرم وم نوكسلاب ربع
 ب: نيون دلانفضدرمكلاب يلد نتزكتنعم لع ىرن نازح زمايعلا نش نزدررعوبادورتدن يقسو
 زخم دج كر انو نارتشنا ل دز بانج شذا راي ريغ كر يلب خل بع صن اكذضمب تاير حت لشي نلمج اذن 07 : م 5 0 12 22“ ل 0 م 2 0 ا _
 رطخارأب نردازكركب ردو ندر اكدرورتغ تأت ع ادرج جب قفركو تحاعزانتشا هز ابرسع جرش اع : 1 ١ 4 : ُ 2 0 م 0 ع 5 7 ل كل نأ 3 ا
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 | ىو

 سوللارك ايفا 2 كنر خس مهزاغنر :لانرمصثجرشرا نيمزنان ول ,ضلار مضر اختو
 ,؟ىدؤس ساير ايه مان ساو تدب ج سنسد 1 نعيد مط رار لان معزسرس

 وبابا 0 نا دينا قيفدب مس

 لاتب ”ذائاجماننيعرار كرش مدشأب «ننائليرتتم ت نفل رمد: م تقر كولا اشم فلاب اور كرز

 00 كارسارل ا ؤرمنمن الف مد لاي ايدو ممل 2سسرلا كلوت لكلا اىوهزحب ن دطااسأب وه

 1 لم لرس "رولعتناو ى وسن ارسار نعلم ولكي لاق 5007 كنم كسل افيو لسا

 كا تشوكس ابي ا دشارش لرب ردوماو ءانجرةبما ب ونعورب 0 ترتسم تتلو نوجا 1
 نير دن نينار اد: تسال در نازجر كمن دكت دز شوكو كاد اننج ير نمل دن
 ةنيلداداؤن برجر بضع ثافعلاما فلا ل اننولعملالن يل ل عرس ازيعم و لوعة بوتعو ٌقيلرركلاب

 "د ئزرازيتسوجرؤوهل ايوه نم تخبساج نريحب رار ب اسرتي معارض معد :اقا 00
 قيكرجي للاربتيظاارب امبالا دتشكررارانإنأو هشارون وش نال ايدام اك دندن سيرك سمار طالع
 ل نجد ل مزطأف نت خدنانلنس سور لمن مالكلاؤّيزانف ماكل دركلنال ةلمأز نوملاو برعم ل 5

 سس در نس اك :رداامل أمبو ىدرع مان 5 هن ىردد ثله باركرشاوداث نزار م أحرد ريوس 1 1

 داومانو دونه ضب ماج مانو هدروارب كب هاحمنا سررت وبه حر مر ةغلبو لذا ايديال ومر بهذ نيام

 اكو يرجوام ادو دالشالانضهو ندا 5 ف :ةنايمددرك عج حلصأو ا ةدهز دركرولر رولردو؟ 15 او هباءانر

 2 نينا رهن هزؤر ان زيسن نرّيِبِورسْرْسَر د تبنأت ةيريسرفربثزجواريكش كرما يوتث الفل ابر

 ا : عزا كرإ نديم اخ فرب زاد'رلو ل برك سوعي د اناث ند عضنمهشو كدي امزإتهانتفر رو اروئندناتق

 . لاا العدان ثوخاؤو نوكيو نيبلاوكر عر لثمن ابددديباذلر ماذا كيلا ثلابو وبرر
 10 كرام عإسوعم ترب انو هوبن ا انضيللإنيريفلكرانرال انيلذكامل
 مرام درملا اويتكام همك رداهئداو لوف كرم ارا نزنادركر كباس نكت 0 كن عمن دز قاب نشد كراملا

 0 لانب نزح كر كم دد ف ءواكس كادي 4 ةةييئكلابد كود شابةناومالحو مناكير نكد ا

 تامر ككسائبا هجره دك هرج يشأ دش: بؤ دو د 0 ايسكو دمت

 لصف زيبا غنا نر نكي دباتات فو مادكاهدايومطر اروع ناخارن لس ودررتشت نيكو انعما اوم

 يُجبر جال يجرد يعلو مآ الل ! ايو تادمعباننر ندد اوةرسأد كئيبا تريلا لي ”لا

 ةمزلقةيدلمرانازشما بواطن يركب دبش لا سدس ام «اجلاا
 يوبدس:اسنارهريخر# اس كال تلررتشسجادس عوف نرش شو كلاس ضرس تركك نأ دندو نرش

 كنا اور يللا هاب اهلك انسإلا: نال تؤملاوركول) ىو جزيلا تنهنادنم كيل انرمدس دمار كلانس
 1 و اس ما ادّساو دس سد سكس عجن غير تنعي اانمريدسر يس جدلا انإو

 0 ا اوسمب 0 انرسددس[زخأ نت عجدش م ومش بو ضأن عن دشمل ام نإ تش
 ساي وم 0 سلس دزانريت برص اي ةسهن لمس تلبي وغلب رودس

 4 يمشون مال اغب ن 0 4سولس وب ناشط كراك اماق صال
 نركتإوكن 0 1 0 مضصأ أن مع ندركىراد تيعزمكلاب ايمس تايسطذاجدري كلاب سنس

 نييكدايد كردون ساس ناك عج قزجردرتمند ًاقاردّوفل برو مورجوب دول صار تعيبل تلا عرموس

 يراطن امرأ نشب نيشل لصف جةسايسزحتشب م سارانم تكي لاو رككل آن ءاسيسنك 20

 ع دكت لتخاويباطضا سفك ىدرمانرءاش وون نوجلخورمؤتركما تاك ْعِع «ددصمن ألا ايوثرص
 | ١ ا سلا عبالسلال اد عح اع اهو موف نايم «”نمانفان جاتا عه

 روس كلا يرش تثومدن وكلاب سرشناكموفاب ندرك باند درمراشش رسمة ىو بوب ل 9 2
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 |هوع
 زو كذخ هاك خيم رجرمالسإفكختيؤل الق يوما لح موهلإ انغو كرت دوب سسالتخا سلخ: نا منب
 ينجح اكره رك رانا اخر ميزه يتلا 5 ال ري لولب كالوس ردا بلع اها ق زر ى القركان ديل .بلخو ضرر عراه مجربه الج طا هدو ايمو وموزج شخ ءا ربل ح ديجسو هايسوومر

 1 وعن دش موج ضَأ نع نرتاح 0 0 0 عيروت لج جدجحا :امخانتسجي :ذوزو لن نون عنكين ماجد اسري هج لان موقم لد عب لشبه جراوحملبالا عرش لدن دش كرا وشف واخد الش يوما د داون باكي ردد جركل رن الاب باقي سا الفجيره لجن

 ياا اتيالك مان ز عابر مالغلاةيوليالاءذتانؤرلصاو .بوخا ركلل عج كاسل سانجابرضب تالف ماوضو دقلا+ تلون تاوملاىوورشعلا ملا كلكو تعنلا يرج اهرب تعهر تسد 'كيصنل اب مار لاةسخلا نه وسو مارا افرع مارد ضل ودخل ضن وسوم مما تكادام ضر مطاومارنج اول موفلا كلاب مك
 راردحو نكرر سوبدرس انج ءاشئنز مان نضج رنحا ولك لاو ام مجرشل اير شخ نم تضر ءناجر شع ؟يظئبرس يم دعت ساثحا ضو ومان عندش نهيب قزجرجسو ندنا مرهم صوخح للبر رار شاة ئس لبذل انيس
 تصون مان عميوكندركررغر يزجر دو داكد كأن معدادرمنكو وبول ايرسخ نمش ش حب دوو وسأعنحرم : كلاب وه دراطعر ورم 2 او خرلاو يرشللو نرد موج ااهتارتخل 6 . الف موتا لملال كو تاناباتساب

 ااتتجنأو هداف دما فابن نر مضلا يقنع يربي ردو طدوثكر ءايب خمسا سج»ا باد 2 سار ارذ [ )ضف لزلل اهشوموجو ا نع نالن, رسل ضمور طلة وام كح تكبو ار هعلانساخومنلفنعل, عسا
 وهو مهجر حاد 2 ريحا د دز ساهكاعمم رن انرددروبدىاعرن 1 درسا 5 كوبند د رئيس" ت سو» خانم موقت ايميدترخت لوبن سجو جريبابد بزعم 1 ادةشمس ومب ضاهر تنبلإ رمان ضخ ثربازا
 (مدنكر |[ نيتشبز امحذ أجلحو تتسنيسر ان البز حرسعنبب لجال ب رحا تق مر جاد بزنموسعل | يهز نقل
 اتيدرعي هرؤنكيروهركازبز تثسوكرروتسوابر تسدزنومريخدر 1 نرثسامأ نيه 2-2 3 مرق ن 0

 ا
 "ني نرش نك ى انه هارد شكو ند جيزنركر سار داوبا ند اسر هزه مزال ن مركب ديانو ناشذ نرش يمان
 ةرروسكدى اهرسيرلنمركب الكسر دو قفل يصرسارو | يلددسرادروُسرأدروسادد سرد ريك نمزج قو وساق

 لاني رفادرد لثرماقرد ك رزيمضرد ذاند دير هلاثم لم و ضو رعب مدس هكر جزر خرم جريب دو فزح دال ىكعرجبومد جغب ) انريثرد |جنانيمينكيداجريدروركلاب سردؤشو كسو مدرتزأ» 6 ايون 5
 سول طرد نش نان ساس دنا دوش انيسدانخيزردركرازمسأسد ضأن ملحم ننشلر دش وير يسد ن 5 ينل ءلاخربدو سراب ءانلاربل ]لو ,نعتخرسوس در سب اررزتس نري اموزطذ لي ندرك لكنا صزاوخسالإ الش
 ار اًنراب ملزرسصد قيرط ارروتخ ندوتربد جيامج نعرب دك رخر ن اين دذرد ين هونآشح ع .ناكو و ا مذلاب
 روس وريد ايرون انوكى اجرترب تسرردايهوانهريبرعادم ير كلانرثعدم انندز ست عارمو دروس م ا
 خر نرصل و نداذدزد يراد درت جرا دابا زكر اد لدي دد كيان زول ول قيد لام م ب 00 قنامرثبطع نارا ةرثكار مدرع ليك يكب ازد ملابس اك ى قمحاي ءسانخد لوكنز كلاس وعل ب علل ا ومو هن تسد لعد
 يلع مر ورخ ينمو ريشوبو كارد قيج نوكن اهزدو بت نرتكررات تعمم در بشي ورب ني عغب

 لايلاتعو ات 35 طارت شم 2 دمام د يدر نيكد فعسوبنب ماج نادت نرككلاب ,سامدكانخر دن كنا تريشم دن لو لدابلثير صاد مجّتاك كرزيى اهراةرسدروم كيران تعربو مدا جرصا دبل مو منكن شتا شاك رخل

 نش .ر. ]و | نما ن عتاب نتنوكب رو مهذب عنز لذ ودخ "تاك عع نرش لان هرد لاند نيا شو نيل اوزسسلااب موقن ايم ندم هالو ميرا وز يرش ل انعم » نوط انو ناطشل ثمر موي دمه
 29 مم ملى امرها سامدررهر ,لطصمر بوك عزب رجرغر دعو اجزم سار رمزحْنعذ 2 5 ريشه ك
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 ل لح 0 تر هوان أحال اوعرو ايحالانس نكيرمنعم جو اءسرور شطر لح ربرتس لحزرم 0 ا موب

 يتلا ونتشاورس ايارموجربزذحا منعا[ ث محن ركو اب هاكر ككلاب سيل حراج نارك سل نجح كيران بخ
 انياناكب ى بح مسارح اطلس هاكرد نايهاكت نركب سرح نانسأب سراط بشرمد نط زر هرنبسوكةرسأ رهو لشم نم
 مدان رانيا لكط نمل رعشرقلاومال اذ عما ريحالاورهتل اير اول جلا جمر جرشارح ييدنز حب دنبس وكم يضرتح
 حلر فدل يجرب مانااذا ناكملاب هالريحال افياد اجب ندري مقسما لرقم كلان زخلانب انششعز افيد سزحالا ل اسد
 كرت ايرتحلا وحلا لاني هجم از انزدوس ثداحتدالز زادع ىدرد عارجاه يحن ,وعمسال 5 وو 1 نيزارار بج

 تلاعب يرسوكربن دوم تدد لركسو فايد نرش هاكاذ نتضادو ل نيطض انتج نر مزخلا ك ءاجاذا هاتعمذخلا لا
 7 دازب تسوكو زمان معاد تاازرس نخوسريف ايرحدناذوجا,تانيو هاكر كا رسورل كفن كازورككو نيبلاغيفدرل
 ٠ ىا اروكودكر ناناخزاو نورك ج ابركى هل ريناد روس دازج دمر دعم تعتحو ملل ان كحل ايي دزوبإت نمخارنا
 - ةافكلي تعوانبنديراخلددونسجرمبحهثاد طاوس 3 نكو إب ضيع ذا ملونالخ مانا انشا ا هاشكح
 ازنزو السم غيزإ؟رتاجرملر قوذر مث وصد عهمرح فير تاوح متبانيلاب ككر نان ارب هزل ابوداخعدوتس
 يل تحال انينتض ادنيقسانحا نع لاس طخ سو حتناسو ننرجدوتسو لمد. جيد رس تا عي نزالازباوح
 فيل اذا نيوهرال اتسا زيني احن دعاة دد ب تنفي وإبتيصر خاب تكح كو بلال يارب تيبحار
 '”  (غك 2 دلوقرنمو تركو تننظءانعم تثحإ فخلال رحت رحم كلا كحاو ثربان ارح نممزعشسكحا اناول ذد
 ملال يرعزإ ف دركرماهيحبونم وزئاوج رم عحز ل سري جرت نازجو ناوند ن دش «ددكر سان نكل امم وديك
 ايو تن تحزم اكتجو كج حنوبب تنال ايدو درك جو مهو: نحب ذهاب نحل ةانهمتدمل ايدو حدب و هدير وضأم

 .نلحنارشابل افا: حنارش اي نالعضران نود [سورلار يلعمتجا صا ذوسد حد امماناثلح وسل "بعل عوج نالف
 ا نيفتيرط لسلك سلح لكن يبلا عضومءاذنابد مرو تتمدد, ئزوع ماسنجر طس انوكرر هلام ميح
 | نابت مداجو حيباكعل كبير لحنك رحل او ردكم زحاذ ىاطغي ذرب تركو يلك ثمر /رمالحا نان ريكر لحما جسسالاحا
 | غيب ويرسالتحا ام اطجرارلس تراسل ؟[لا تلحاوريلءاماهرماذ نيو تحال اهيدني نكدارتشرب ملكرسالخإ
 ١ ؟بلحننهايب عرس سطحا ككرلا:دانندني ايفو كلاب !هرثد جرح عم ماللزسكيرطجادنيبز تان
 امابردورل دو نبدرد شدد دو ثسرد تعيئ اح سمجح] ةرئاذ:ابلاو لربح دوش اجى دنا زجمزالمورلد
 لاسر كتل ماع يرلدرتساجرنم تمعن ىف انس كج رج منح عخددشم ليزعلا, و زبد وهدرشنل ضر اطو ليد
 اريام ماش هدنعتمدلاب سرا يتح ى در ان ثكلانرساج دش تعبر سيتا نطخى ننصح نوضيراننت
 مالا فروا بواخلواوسا جامد ل لل خاوس بج ىريجر لطب تنك سدركرموحج سرت نر كيتشن اكن وحا
 انزداو انطوت باد سدح نس تعيو اج ندوبو ن دوم قل سمو مرأب لكم اننعيو مول ابلزتن ذل
 1 نب 3 ايتها سك ةزماد ارش ناسا وج يان د مدل مغ ارمساوح 02 ن عع ماوط نأ ناخاسو تساموزعددد

 ] تاز باتخت يطواجحتهنعناد وثانيا مضار ساج روب حدسإ واد ىزجتن كلج اتخل نأ, تفنتاتخ
 ا يطنحر منول بث لنخ تيت وت هلرساثنزع كيران نيرباخ )يلو سي انحشضالاورجاتخدسإ,نموداربد نذ
 ْ' | 1 دال مرتو ودا داني ملابس ئزك سارح خلا ىوزحنمك منكر بدر دنخ
 | ةرتانم تعنرسزحا م ناك ع نرش كك كك زل ايربزخزنخل سرس ان دالو غامعط كلة لعشر اتيباوو ا
 ١ ةويدوماخسانزحا سالب هرمز ]جيو عرالباسزجياطردتفخربشسزحانبل نيماراركسل زج ئ كن مزحنم
 ٠ ظ هنساخ | يام رجح جلا ناضسو نادوسْ ان كنان ز حيل ايو نازي بوضم قل ساز حو ةعازحو قرح
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 ١ تلوكدداكة زيد ضان عدوى وفل يزنح تاع ع عندش يبنجسا كبد تخل ر ربك ذر يبخو ندوكؤكبام
 ٠ اةنيذانلا ير اكب ا ندذاردامش هرمي ند تضر لان ورث ريخ سادسا وم مانمضلايرخوناوخ
 ٠١ شيز رسانهحأ كيط واياد قذر اهدي تضل ةذإةسداشلادنسلاو كل ند اهي الا نزداجلاثدا
 | اهالي ناله خت ومو( فه لور حر قيم كك واج اش ح حنك تم ددن خي ثهزادنا ديزتتك

 ١ مث 7



 ادي 1

 يني لب كلت تش ناو بالا لثملا عجازكهرخ ا[وهو ارح اهبل نما ذر امض حجج وكؤحر درك ]لق كارب
 اان. انتر الكدا تديشوين بدن دش وبي مالم وصيد هالكمضلاب ضارب ,ينيركلاب سرب تف ء اميخبؤملا

 (ةئرغو لكلاب ىججرب ومرات ةلئاوه؛آسازبلاىاروه اضربلاوادوهانجر ى ارد املاعي مهم ف صنم نسر
 لب ككر عرب يعي ل ثمرجعرب ذذاندتضاوهمماكناثن منلايردأجرب رشم يجر ان لاعب د نوكرب عتشمادواككرك
 دبل اير دكئجزحو تساززعمانطن عون از تخل يجر ضن عغاردوتسن هركاهر نأ درب ندنار مز

 ةرهدت راسا ركنا سو فان ريسود توبادؤ زمن فكوشردو بابرولس ندركاهر سانا هاذاورئ اني لُسرإوا
 | مخ ثلاؤد ند مازربوش روس دسكأي ساس جولجنز اكل هطنج ندم نوت ماخلالانولازم دود زج ثوم
 نجل انينانكلالاة تانقرت كاد جانب كثحن أب اييرّبْبل وش تزخيرد ىوب بوضع وسلا بنوا نم
 ايش سؤ بس الأ هاك ت اب رج اربح ب ئجورعوبال ند تسند اجلك عم ئيعكيتدر كيتشيرم
 ا انرلب شكو اهشانم از لذان نديزحان نلعو أل يكتكشو نيكهددنا ريد ررنم و حتمجيالا
 هةر دكت بوتعكار كو ا هنكاذش اهون اد نيتمنجر للا لعد كنار ادب ماعد نمو برعموهو مكمل
 انفع من وادرسوب سو قزجنئكزا ندنارربد سئلت تبوك نس زجر هد ام رسعلم دنيازفاكنو رك

 و بسس 6 8 307 1 ملا عانر كرس ا هةر

 0 نر ءانل| )صف نرجمان اضجب جراؤحنا و هوو ّبسهسريشىانمانن | عيري تريم ردك ضمو ام
 نينريمرج برر بسن رأدضو ةةزاسريس درر ساربر وسان هرعرسراث جسانأس وي اني كلايرمازرسؤيروس لاب
 20 أمس علم اتنالاتضوهو نداننإ مى ربو نك ف ند ددتاثكلا لم و

 لاب سوت جراياءوترك ست ةردول مندل دسرسو ن وهلال يماو تعيبط سؤ اروار إكراه
 ةياعبنيمومّسد اع: رسل ربح لكن ركل انو ن دوم ثشوكو بزورار مضت ن داد تعز سان يمزج لوك هرودكلاب جيد, لإ ضف نصت ربك يعتن الفد لاتدوزبهدامن دينتفاوخركرمايغسا نإنر كت ايدك
 لوب رددزحؤفلاب سرحان لسا حلها تنرعرت ةسدا جما تناك مثالا ؤد سام عاددد
 ناوإلبارجا هراتنمو ص طل رسهتعمملازي ٌلكدكلابو مزنااوْسبتع تأ تفك سد ندرك نال

 عطر جايت ذوتم هدي كو إناواؤازهرد دخن درزاوا مي)ربزلا ندياذادادىو نق شذإرتب ثقوب غيم وك
 انينيرقردكلاللوهشنال يلا وذ منازل انكر ضنا ظدا بلا سرب عيضملاقنظنادو ةربراوج كسيرحممسانا :٠
 فمر يجز جرش ذل ؛نيددتج نترك يجر دودذاراك ثلا ةفير عقد جكو اد كغ رج جرد اهلك ظ

 وسبع[ مسموساسةيسدي مركبا. نمدتؤرعمؤ كل نجر طالل اذنك كالا تخاذل نال هتان
 وانس انج طيرسماطجيدل اني مدر كيل بلا ديد رطل اسوم جتفلا وجر تشيز ءاوكوم معي نيلاد نيا

 2 ا ا ع ظ
 وه لاني دوو يشن عيبا هت شدا عزب ككلار لج رديتر يه: يسلم كيف كلاب عضوا اذكد ردم ظ

 نر ويلا لج انورتل هل كور نيد نيمزنوكسلابريطحم وعلا لابو سار نيثن موبلجة ولج
 سفح سر ماء زحيؤعتضلاي مسجد مأجور صاج أم باور رنعورن هرضر وجر ييماوج برع ييوا(رسوماج 02 بريمنأم "نال ن دن دزجو ري زيمذ يا رطحد نيت اشددب ماددكارطح ذأ اطلعت ِ شو

 لعشر ال ىتارزابو نواشياذ[ناتحا كات عيل ةرضت كتم نابربح كلر بيرد نتشكن أر ولاب
 "7 باحات ة ص عوقتو مراحل ددزجووتساث ب اندم ورك هيجدتط ار بازر كب وجاي كنركلاب و تضدام ٠٠ مقياردجم تغيري جوج اد يجز دركتضةر اجا شا هدب ود ؤجرتخة بشمال اةيورنمرم مشار مبح ٠

 كرا او يارعبل ال تسل اج ندذثبدديسرددراكو نتف موهار, مهاد ققشلادو» [ كأن ع تنك حن اك | 71
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 . ا ورايب تسدزابيط ندا كسك ناو ن دوس ماضجأ نري سزربو ندوب سجد تمرد ورب طمس ناقوس

 . رس داتومس وج نوددام اوربت جرين: كونج عكا ىدئارشا انى تددككيمنا نكد
 "فيج لشور دقنجل ايزي ماوبلطض شمول ظ ىادايزلالالخاوساخ ميله ضأن و تسيوردرخانانديسودنثكسىاج
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 يلغي هو ١ نزع والا لل عوال اقي يداك ندمأ نبازنعونز أعبإ اهننارسا ارومالازاسواةئاص ال امون

 كمرف مر و نااخويسو ندر تسمم ناو ني اوردو ىبأ ابرسرب ز انس 1 العم جرافرا 0

 جو زمجرف و لن تسد .دركلاب فررف تبق ءانبل [لصفد انكتب ير اذائرهدلاع ندر

 شو توب هزاع“ 0000 ا ال دنع ف نفد هكئررضادداريدانو

 نرئابجو اب نريبزو جيرلاذ عم كب د نديسوجز اواو ىنامدأسو اطائجمكلاب»: :هه ألح اوبن مَسو كد ند ريتخنو

 دانامنجع : يه ليجد ديركلاب نوه كرضل بز رهزمهر فدو ن أنتج اهم نيس ئه ز مهاره ن دين ائنج مزرجزهار تحيد
 كلو نتخويسوندزو ان ظغضي دل اهزههر سلا اظضر انااا لود هدد رهو رق بنو ذو
 افلا تباهرطخيذلا اتباطخ ءانيلاينلا تريم ككر امسزمانه تنؤملاوركوملا وسر م تغنوزهذًماو ملحد
 نسون بسا هاكقشرب كل شسإب مار هروم ساب رب.كن ينص | عم اههنسكلإبز مهما ب هنن ادن نع باكنشفب زهري

 مني ازلا اول هجن نيمزو ابرد هرزرب 1 وا وا

 .ةتناطر تكتم نيمو ام سلأن ل اللطف تيك أي دهداض لاا سم نيالا
 ة,للانضلاوسانسا ولاعدم قركلاب ساساء ايم مطلب س١ ندش نوككد بأن يبان ءعآض عض ندتك دج 7

 7 دانا داود سان باسام يم علال سانا تسد اريل (
 ب يهدلا مف ليئات هاغل تلّرمهرلاسالع لذ ناكم از هوركلاو غلاب سافل نييجدنبسوكن دنار مارش, تركي ى در 1 0-0

 الا : ةمدايل اهب عجمان اولا نان مترض لافي ن دش دنمدر خر ناوي دسولأمم كأن ععرمعن دش وير وُسو نوركت اح 3 «٠ سم[

 نذإ

 قيضااذإ اذار فعمو موج طع برعمو زرعمو مغ لن عكلا لع ضصوهوى سم٠ عادبجس ءزركلا سانا انشا

 د 00 اصر كد كرانملا صال اضمو انماضم) اب ناقتالإب ايعمراصكتوإ ماللاو فلالإ,لخدرا

 يحمس هنا مدهيكلابناضا لش أع جرف عوبسالا وروما: خصيال اكد دنا او جو اوربا

 1 ولن ةينزرنالمولصإ]م جيتسازا منج مهم نبعل انانا 0 ميلود 06 انا

 ل ابرنلا نايبيعنا او انوِرغصلاؤ اهو ةدانو افيشتحت آيل! رع نايا لصا مول :لبت ضرع د غصن ل

 تراقب ]مال اوهدرماتلاف ةئلرسانالا ىنف لا ره ال ان [نناومسانئاسابعنب اذ امك أن معيب نيفاي مارا قامو,
 نر يوملخ ونا فرحان هورْض اخو منصدل ت١ اةرنانبانالنو كايإ و جاصمؤ >7 بكمإ ف زعب كضاوكننا نبا

 ني ارجو نان :ارحوازكب تح انسال اني يريجنذ اي ماداساذدّيساتسانعنين مد بكن ضوميزع منجركا
 كني ادو نريد وندادزداسانيادحا كرسنارابل اب اموت ذوو ل ثمر دوم ونه جرح اش اومر نا نتف اممارا

 "نبال وجور عودا يازمجد ئبماخبب مان :اهمضر |هرككو نونلاة غي نوب ندا جرخإ بنان ن دنس للعدل انش ررنم
 ترانإل اذعامرملمأ ان نيمدقلاو نبدنزلاو نيدعاتلاكن | ارمننسالكل نزلة اان د ؛ككنمسإلا

 00 هزي ديول ا ور لعمدإ ح!ص) وسر مد انحمانو 0 كس البقو مج مهني معبد احر وهق نعرب داامو خا

 قيِخصب شوا ؟ مضض ف عع فرجا ند اء نموعو نراد الشعر نمذإ ضر بو كسا اركاواسإبكنالاغب؟ اد

 33 بوافر تانك درومتخد رس: فاوخاظ عى دنا كبرنا نتساونزيوع سائيساو جمان
 انانغس 00 ا ل ل

 ادب بالم واج ضجر بيان نرعمرددخ برحتنعب هئنعيو باذع سأي ءابلاصفذدك ليمون

 كاس انيجرل اا كرصو من فالخمنل !نلكوفد ديمكأ (وشبءنمتخيرمإاب مئادوعنرش تجاري سوم
 ا 2 هر 2 داني ضومزعإبنأ يالن انتا اكئائنالخ اهو ردهة إملارو

 ولما وامطار زجر دع سضاوموا ذو مق ما .حتل ل الفضأسوب
 اهرشتستالو مل اود قيشاد تهاركو دخن يكهودن | ساثتيا ن ديس ويعبل سابا تحادي وع ذعب اضإل ممتن
 ًازعأ تش مزالزععبا ناشد اوددتدنارب[نييكوش تالخوسوب دوس [سابنيكهددنإر ردم كنت الون رجالا

 نمو ملول نأيدرب نداد اى بالج هزيمذو كرناو 3 ىلخب ناز رد ىاهيإ رجب اسنرْس ناد رنجت ائنإ
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 ممعت+
 جابواقم : جل ثددر دك زل مدل لصف ىدرتمانرضباذؤكمذوكيتفركب ازإكا جزوكذاوكان انيك
 نوِناْمِحٌربن درك نسذازل ٌرَل ني دركي كراب ندكىراوشدزجالل انكَسرحالموخ نت يخي ره زم نازخل دج
 ”(يلارازل تسامصخٌزبزرس ديس .هخزازلن القل انيدركت مولمخ تيكا ررل مل جر ل ينج ع عاب ردك ةزعأ تش
 يلا ئيج و[ كيسنجر هذالمند.كداولساز يزن زل راوثس مانا وكام نبه انيفاوقس زلوم ناوتشد
 انا اهيركك كتبنا جلم لا ونيس يندد وكل فلن الثمر جزاطل شوك لك خادوسو نان بحلب زخل
 ايكنراساو بابوا هرْئزاَك لجحدوركلاو مغلاب تائرّسلا ف دلل نيم زمول وق ن دركببع نك ر يلا دب نيوخفا
 كايرلبوومىدببمنتذيمادن دش مود ايمددو نتا زد م َمدأت مت نتخوبسون دو سمع شن
 ا افندزرنيسرب نمو بئاوه مطمت اوه زوهل مو بلا طلاخ ليضل ارهاق.
 ادن نهال ةرماداي عم مغ ندم تدوبارز د امن انني هربو ريتش ن دز بدو ندزر ثبسرب هزيبور نم تهز ملمْجَرلا

 هنإيوناننكلاابنريفكسؤر مر ميش | ل صف نائشما اب هزالم منول اداب و) تساربوغتناورثوكابيرب نانا
 عاضرلا طفح نال هزل مال ثبرحا ندد زم ضأن وض نريكم ره ند ني ؤلتما معآ ف عجزا ندنكرب
 ده أ ءارشذ عزم ارم هزم سوح وج يفلان مزمز ى زم نيريب رمز مشل ايزع نار دز بإ شو اد بأ ين درو ناز
 " ملل ديربل و انشلالا نال ككرياورومهلا نمل اعف اقبو ماني ار مرسل نوكتسلاب مالنا غداة يعل ارغب لم
 قرن ومزكيرذج مداوهو زي وحم نوناننج هزمزمط ضم كرمان ه2 ل اني ةمزؤل كلام ءالت لاو زلال اك
 © زعاومز اعمر يؤم رعاصزب ثتويوززب بخجل حاصل زعل حاوزعامزي دمج انئساوهار لكل ايذؤعما كلزك

 رد تدلل ةزلكل ا رضمر ئم ان يرشح نال تانللال ناحل ذل او نورصمن هونوركلاب ىزعم,بوببسُل

 "كنس تدحناكزعما تشبرمد نيمدز ني[ضمزعمرب «رنرادز ام ةركللاذ اهئ زم ويب ملك زعل ناديسعوبال اذ امهزكد م.ضعبو

 زيتزاياذ اماسي نوركارح زمم ىك,منمزيومز وم نسرزلم ندنبامرزيلةىراكرا خسرو ثا شم 'ارعمزعرا
 ةلل نركب زبن عناب اضل وعي ءانزي شغب زج ن ول )ضف عشت اننلا نم داكم عيان ندش ارز نسا
 طن دوكاوز نركلابو مناد ع غد رشم ىربس ولا رجم ندان:ٍش لارا كدكمزبانس نة ذل ل ور ْضْوعنَس عون عع
 و هضلا, ناتج زيزجتلع تاو عجن لي عرج شل فيو ندركوتشكهزج نمر كر امزح خا لئلا و كلا نكد خباش[ ضعت
 ناس ءئحم ديبار كاومكزجانبارجان لاقي هدام دتنزجان تساوحد اورزختز |ئعتس | ىدوحتجاجئ اوربي زن نعب

 نازخإنم تدنزحانرجريشةرسضلابذاخم نواه كلاب زاخم ندزدنيسربتشمو نواطر» ننفوكد قايد تسرب تخيدو
 تارة رناركك ران ادو هاكر خوك كدازدو ترسو زيجع  دشزحان نازش د نوادخذاغل دب اري ريزشرد كر دروز هرم

 راذابك خؤش كريد هزت دو عياَوقلابو باهؤركلاو فلا زي نعجز تخال م ندردو ندد نع كد جدوش
 ناثنادنإىاجنيتضضم رف طفيفحمل هتان عت محوا ندكك ئايدوها رود ززز نيمز تشكن باز زازا وركب
 ”[ي ورش عدوتنر كلاو رملي وز اوزشن ناو قاذاو نلف ؟ك معاد حتت شنب و نمنوكتل زف جزاشن
 يرانا نيزعاعا اذ ولام اهب نمتض اح أمان او 1 ضأن َمعادننزمو وش نددت ى وشاب دز تدركىراو

 | قينفت مدان معا ائزبو وها تجرب نازمَم سفن وضعي از | نضعسن دا بكرت واننا و اهلمىوبسارو مم اياز خسا ..م م 0-5 5 مير 8 0 : هم«( سس 46١ ءأر ا( 2.

 ددو انجين ارسم ةيرداازا يزعبنإعززقنو مهلا تزن لاهم كلان كن اغار نونا دكر ار دوكد دين اهجرب
 .ضزهال هزيدناروتس للامر هزي كشك ديرشنلابو دنبسوكى رام لاب ان هنمقعت مزقت ًنمأ تعد زود

 نري بزاكدا ناد غن بر ابد ةزحأ تعش هبل نرش هرسركد زحف انم بالاول, بل نوككلا

 زكمط نعام وعن اين دبا نري زك تش ذوعس مد !هربزكدنتخوبسو نددفزن يري ضيكركم با [ءاجنكاز بادب

 ايزيغب مدس د دذ باذ دول دوا د دان نان جت ورلانسدكد در سو قد دوتس وت: خرب وريم نديننجو قتخوببم
 ْ قفاه ولدا دقوا نوث يعزف نت تاو

 ايناودرخ ىور مان هرجدوبانصن دوم انكذابي' هانزكعزجؤمزب ئيزجت جوى لول | صه اكدكير تياعاب
 دخلو اجريتقعزشو كبسورذاددعذقالفةفلدل نيمو كدناوتجد تجد يان ضن زو كسل
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 لابو كوحبن درك غو ك يرن د شر: نعسازعتسا تعمر ام ار نعسزيمزز | زعد دام ةربوهاو منفذ مانؤيغلاب رع
 ثيريلاؤ ورمل ق عطب لغو منييلئشا هلل ياعل ايزعتساو لك خبل عمل نالزبر :عنساو خلل تحب نن الن ةعّتسا
 ىيزعلاهزدرعلا ذعبتزعالا نوكي لق دعا ثيؤمو تب مانؤنضلاب يع هيي شس دل ضم از انعم نالفو م وتلك عسا
 كارولاب تاع ناوازرعددرملاو ناز عوصقم اذ نعوم بسن يرس ءارترطى زب هزيزعلا نعم

 رشاد كس تاتا ا اكع كا ع كلي 'ليربر اخر

 هك برع ماعطذا عفن رمد ددوكازاع الغ 0 نط ععوور
 دإهزإ فود تيدو مسا مان :رنازجو هداموهاوزب هدام زئاع دوش مزننييركش ورم لْع مو نر وحل انكش رد

 زهنع ل عذ امزاددشرودزانشعا يتخد مان نعرهسر) | ج/ديورانسز و كارين اب وزنعيب العداد ف مان د
 دردوعم ن لئأد يرد جاحو ندر ِثور هور اكدر شر اوش دز او عاج 0 داحمولخئ احكلاب 2 وعم 2 24

 ََ ) عيجام سوط رم

 لاتبدنه نالإربكن يرحب اكؤ رع نيغل الضف متو ععز دش تدايان»ن لس جو ردن عقب زوع
 رشذر اغا ن هع خوس نزوبو نددداب اكدددو ابو ضأن حر انريشن شو لا :ةلحر تَرَ
 نعول خل ال يضزهلوح ا عىهزير اغننبمزر دز لمن درب زو مدزيزعت ثيرس هريزع ندور دس ن دمآك ب دزننزغارجش
 دناتح ر جنح ناكت اوعي ركوشلابز ع قرع السجلات هشاهرش اهبو ماشددرط هذيمذؤفلاب ةرع
 1 اة رتمو كآكرماغن مثيب ندركتراشاود 7-0 م ول عم يزعالو و اندنبسوكى وله هوب درب وو أيه تمس دو ودع

 كلي خمرجوونعطك اع نالف هزمغاف ايش لعن لاب اعل اءاغملاو ندركمز ايو ندرماعب مياورماذاو
 تدرك .ز |خامهمز ومهم يرع رين نييعض درك جرا قلد نادوتسن تفز فج ل جر نصرت نا يارا
 ول تكدر دك كسف تدور طوكر ركزوا وطنا نك نكد دونم ت نع هورضرعالاَج

 ؟ دان عغ فرجن مدجندارجوراوهنيمدز زور يكمظعنم كاز ؤتمزالذ آو لصف كوكتلاو
 لكنك ٍكرْسود نر ادج هذرافمنتخأرن ابن داد تسدو ندر ادجزإذاكزجزا هٌدرثادج هرانركل ابهزرو

 نرِناد رككبسزارفتسا 2512 منح, جن لش ناودو نرشري يرش تخودذزرتم هلثزو هدد دركلاب زيفا

 وناس ور زف دمك ا دددي ادد دديباهزدازفا كتوم ههمصاطتسا ؤتسلاو سلوم ار وكس
 اه كني ناي ىزو ذو قاسر *و ؤه دلكماوجنادهدن انك حره: زلاييرشتو نيزككب ولو جزازفارل اوك
 نيكه وزن هرافا ءزاقملا اهم بكر ذا لباب ل هرلا دوه ايريس ابن درك عطقناب ابو كلك زيوضت [مزعأ نعش دش
 عانمنإبابب الهو نسرو اجهز اقم نم اغبى اب ازعل ام ةذاغ بح لف سوهو اذكب هنا هزاف ال انهي
 نيوكدر حر ل جدن ديبار بيغ دنبسوكى رايبتمل بز اخ ىجاداى و نجرب حج واول !) صف نابيأس هذاف

 علق زون اف ددناف بم ]يب اميدزإنأجمضياةرنم تخ نانل تلو يالاذان دوبي رت بز
 ذاعون دق نتج ناز طق نمد سما ةنغفا ثشنج ليجد د قيئدؤحُ كركم اريل الخ ل اير لنم واف
 نالفددواجباكم دب دتتلاو شل يزاذق جدلزفت عزفقا هن امريفق قدما ركن يك اقيزيسر كسار اند
 | لاب دله وس انس بارما نب تس مدن دكه زان ورنم در مصعب نمش ناذ اه نانار تسد
 اهطكلاب زهق جنارهزاوتاةز حدد بروف هدينجهدب نزح ماب نض در يب تفد عيقاكولد زج
 درادرب نابت نجح كراج ديرتتلامزارك ركلات ءنكميجزتشلاب د ناكل امر صف شرفون اميرزا
 ٍقركرشابهمازد مودل اج. كابر دارنا ربان دتش انتج تايد ف ذاحلا) اق هركان دير اور ايزرك

 لت مك جر نرش كتنحو نزثم نمد هر ازك ى كرا نيكو كرد نوم اهييد ناجي قنذ انش هذراكمربنب
 نربي اه دوعؤ ن اكاذا نكسوم كانذاد اك ننولد نكةركينيريلادجح خم ينج دعني يداكابرو هلابك وهو
 موازي كدي 5 ايزازكوم عر عتجز د زك وه لعل اذكل اارسز ا ندب و ندكك يس دكد اطعالا
 دان نرما:ركذ انيك زتكو ضرتوك ى دونا ان لكثيدملا د ك0 ن عشندان يكد زك نزمك اذ مال ن دش
 ةرؤكمشلا د 5 تفموكعنكزركلاب ناككرقانذ اكل مذا ذهل اي ارزحن مورد زل ورك ابز كرنك ن رشدي
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 ةعيردتحاذاوزؤوضق ثةكش ادا ثينبهزيدئاهيوماد ةدمارمادوصقمنييفاو ملل كب كرم ةربج يو هذرلاذدادتك
 نكرم ناكرب ندككتزاكمدأ كو ضان مغ هزؤ: ندز نيمذدد : د كك نلالانزجي زعم ملا خف نش ناو
 لازف راكد لرلاز ارلازو كيرلا و نيدذرد هدزكن اهني لا زاكر مزداوإلكلابزكو درع شايو اجو هرباوضابم
 ركتل يميز جمدإ ل شوت ن وركب إططاز امرا مكو ضان عغندركشداشا ورب اعرلم ”مر نيمذدد قانهني
 ةفلقلاب قير ايددزوماتاكمالب ندد دعتم خادوسوناثيا كرر نجي جلؤفو كارلا ندوككهوبناركشل هز نمر
 ا امقفبع فلكس ازهر تعضابم وبن ديبنج زهر معآ ن عن دومز'ذ در ختذنالاو
 انوكينادنل جت كدنب إيد مداوؤ مذ ع قلاب ىزإنزرتشم ءازيذ غمر ناركو كش دزبمر وسيم او
 مهضوْوُد نرنادو نشأ درقحةاذوز نيبرظةشو كويز +صور ى ندع نونلاوززل ا يضرب د لجر كرم ادذ
 تيناد مارا جتاشإ (نكاك مهىادابد اجندش مز اش مس لصف ةدرطز وشامل
 . نازك ماةديعلر ع نرنكذح نعم ةرارش لذي اشمنو يىذانم هزد اشوسردور شن 1 مدادرخ# 1 تأ 0010 2 2 5 ا 1 26 1

 لثم تفس اتنق ناوان عزز عورمكأ 0 ايدنيلاونبثلاب :ئهشبر تكف ركوزيز اش ند شرت ضرك شبقنم
 هيي : يعزف لانو كم والضلال طف دنا ام-اكووذاكءابس بوجونزيش زوشم زغب دزح بوف
 زر مضاد ماكل بسا نيران نما لايضج مهرب ماك الجد ىوطورش نسكب زيف ركانالاب تن نذ
 ُْ اضزومن درا ندريبناهدز امدكز ثا ضريعب هين لستجربد أ كو مص نع ندوب شوماوحر نك |

 عك طاب زان 131 ف معا وكؤح نيل زيي امرطأن ع ون درك وجم ا[>ددي انو ضرثوماوح

 نيف مولكلا رجلا ؛ايلارف ل تلوقوام ضب
 م ذا ءاطل رصف لقرلاو يرشلاكدامالا:اننموهاماوةفصكلاب
 هو خفف زو يجل ا | .كذ منحشخيزانط منعا: عغ ندركرموض :زعط هادو دروفذارط لع ايلا كرم
 ةرخ وقم دان عدا ز جدد يروج خراج اًمبجتزلاد له للوهوكزبو تؤ زجهزيد نيس
 دنع ناي ويعبعلارع هزي نورت ةزطساؤمتسال ول رمت نار وبلال رداد كن اوكد طولا نهم
 مانا ثردل و رب م [وجع فسر, اهل ءتراعلا تكلا مبهدكؤفنابو صأن مغ ندي
 امانوكب اقعو نيس ل دز نذ اع تأ ع نرمس نرشكدزب ضل بزي ن يفتن رج دوه. دور مجل !اهلحرنال
 أعازاف ءاونلا نعال اتي هكذا يرجي كر دوأبو نتفايزجاءو نأ درك ن اون انز جم ارتب هد ليرد
 "ين ركل ءردايو تصادر وك ندر ث ند زو ن درزي وسكر جرم انج الكأت دن ذنب تيرس, ن انجاب

 ةزججيلااماذارقث ىزج اعيان اقبو جام شن اة اوس ناو لوم نيس وب ناونركت انجركنتفد
 |. كود نموه بم يعل هز كئاذدد غذا تيمنا جواهر زوجا مابا عنز مايل
 ا يجز هانا ىلا ؤطمفزآ كثير قومهم ار رت وسو يصد عب هل اقم دنملتلازيكسو با زفطمو رو
 لمبةملو تولاوكزملا م ىوتيشمتوباركو ةزعنال لان دن ذنيحإ كلاب رعت شرب دول سرعت

 مان ليوّتس هؤراعمبدابدد هدو ردو الب دش روف دل نيزك ديب نلحم حران ضيا ةازل او ءارلإب ١

 نعد عاق وأ | موف جنارعرنجراو باي ريع ذ فالح ميراكلاب رع نشرود جزطرع ندوهرو دز ظ

 . كلانكل هت ن | ناجزعل اهب نشر اوشو نرش باي كو نال لعل اقيت دش يكون سر برع ةذازع هي
 د زمدا عزنا اي زعيما نيمز ناراب ونام هدد ضيا اندّرشو اينوفا هزشجد تعقتجتلانب انزع عمل ومو لك يزعن ن دكى ود دن كزحازعا ذا ثلا خد قحدل لاذع ملا قب نش ثسردو لسا
 هناا نا ع وا ن معزوانن دش نانسي كننزازعذ وزمن نيم

 امر الخلل ايعو ثرلؤهوزبزعر لخلاف د م ضأه عد درو فلاب عال يسد تعاند اداب .داكنتشادريراوش دورفانن لش نانسي كنتو كل عاطعو كبس اهدي زعاورب ثيصا اياسرءا اني وبكر
 دو توقد ىزبرع عبء اننابئقسيودن ل شيز عي اعاد دش يعرف :نرشن انسب كت ذرب ذلامو
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 ترا: ردازااخحادنرا هر اددانملض نرش ايو تسدنتسو «صان عمتشادزاب يح ءمللا صف اهماجو

 نيب برايل ب عدالب كازا عكر ا'نيكب هرج موطل !نيبرجامل كين انحش إبر اجعا جاب م اومارتعل

 ابر تسدزش نون رماد نت نايمربراذاذ اويحارن رنب ناربرتشو ايو تسدركن سر وروغل او ده
 و ندرك هرب زر جز إذحاراونسا كني ىاجزي رز حيو مت وراونس إو اككلاب ورح د اذا فت مشل ب زرت
 نميثمإ اش انيمون ايبصلابد بعلب دوكحلاذويل ا وهو لنك زاب ىوب ناكدوك. كوك ضف رح ناشد هاك شدو
 رح قزف كلابن حملا تفز هازرحاد ديرب الفاو نت اوازرحاوملوق ل الار ابرذاذ طح عينا ف عم
 لت زيزخ ن دش هربريزرَخ لبر جا لحا ن دكدا بوجود, تخدد نريربو ماكس هلو امضي حب زحتخد
 ةيهرمرب ملاذا اذ اخرا ] يق هامداورثركركت رق فرم باص بذل يحبلاو ندرك اننا و ا تدد ندوس مهرب
 اب زاح لوو نازجو مخ ل هزن وس هزازجرس سوبسزازح لئرباذادب شوكه ر ايو د اذ غب ّيلاب هزح وسام
 اهلانعإبلالاَقبو وان غنج رز از تخوبمز فح جهز كلاب نازحتسد دو ازز حاد رشم فلاو
 زذإو ع طاوس زعزع تير لو نربجرد قشوخو ناش ى ا سربذاننحإ عطول زل ايرتزفخو رة وج ها
 ايل رسب ثراجرفل نازغوحل هزل اىونج كى وختالك تروس اذاو تسلجاذا انت هاروت له اْلَص
 . ذكدأد جت جل رانك ىور مانعل خيو ءاثوكنذ ماللا ةدزشم نركب ةزلح كوز متى راكب ندذربن ماد زل
 نيجورت بيسر نعت هناوضد كاان ضار يك زجوبا[سورلاوريلع تال صل وسر ع مانو رب وش زج اكو باش نرش
 لب ابعزبا ثبدجؤبه لشمال د تعا ؤنلإ رجاممذب معن دش تنعم وتس فلاب هزاجمومرطدنكبلادوا وسد
 نما وعر دددا دري كلاب رايح وح فكتب وافرس نع ن انا ذو اهنوهاوانهشم امل اهنا اعالإ|ضفا
 للاب كبسو ىزبزبو لالا, دوا هدنناد كبس مزّىذوَحا مك ض نعت مزيددناجزجدوحكك الحا
 قافر شوكو خيتو يلا دونت لام لاب نديجب وعدو او» مهزوم باتو سدوتس
 انيستا ءذوج يحن دوج اهراتكذ ايحا نهد نتبهلشم نزف يزيح ككوواول ان ملصاهزبجر هزار تح
 ١ ةظارانرضلاب زر يحو انحلا اص ندش باك م زا ءدركو هنو اذغ قت ذدركب واجبنا امذاد قزجنا يشكر
 همشل اب وز جربْس ن دز نيمذرب تسدو نزنار مدا مان و نبالل ثمن اناب درهز ذك تشن دادن انو نتخي نان
 ةودزارخ كاي نع زيخودءذومزرد ززححزب نان ةفابو بال باي شمضلاب ذانج أح جاموك
 1 ا ا ابز خ#نازجو كثمو هذومذ رد ّصلاب هزوح
 دنا رسس ازحم ابرتزح تيتخا اضطان مخ نجود تبو ةريسو نداهتراودرسيراخوم نحشي
 نادره انمزتزىدتنو زان ابل سرب هوهوكم ناين دؤيفلابىذازطازخر رو هريس جككلا
 9 هنيدركم كلا ذصز از انونمكدزب وكت نيتمرم ارح ناو عع شوك فاك وو تادلاب

 ْ ٌّت ميعموهدمبؤلانررل!رلا)ضف مهمضداطمذلاب ْن وح ميفرتخل ايزازحولكدردو مركد دوهاكو

 دلو اصمم نيدو دواناونمضلاب ماكو زود د .يذرد مهدوناكيامؤزت هذرد داكن ارضي ريش ز ودرلا
 جيلي كلاب *محر نازجو ك ذم دورزيبز هس و دكاداذجغ نيدر شكواه تكازلمر# قلاب
 »+ اشف كل اوائل نمار عرلوماماو مضلاوهدم ارجل اذ عيا هضناب نزف رج انزيتلاو علو تو باذعد
 . ككاو زذاذو منم تخزج را يجز ش امج رايدزإ ؟ددرجراوزجار از عرمنم وشو ر حش دوجذإ عريش ْرجو
 - كشاب كبس ؟وزيواراب :واطكمر جاد دوه نوخصا ككل ب هداج طع وسر تاب مان زيد
 هنضبب:جؤلو ن درب 2و نيمزب مدو ندا نددرت نيجتند كجذد اولساو نسج نيمزرد رز دوسربا ناي

 كقرورناطو كلازين كيرالا يذ تو لات ادداكن دكار اسازيؤ زر شذ اذذإ منصات متن داين
 دز نيرك نجزم جير يسن ردؤازنرا كوت واذكر ضارب وهدف ةسجزطأيلايؤ ونعم عل لَ
 كنر ىزجى وب ؟م ايزي بسه! تبدؤلو [ئصيّصخل اثم ىزيزبركلاب نر تملا, زدودنيتدن بابلا

 سك



 ظ
 ظ

1 9 

11 6 
 ربل

 00-5 200 2 ل

 زانراسنأب نررنوريبزاج اندم نرريبنورب ءالارَسض ءالطعلا مهجن ونثادداولإب جذي اهاؤموطبرازلا
 تدب ايوه كدانكوتفلاب زاب ىاجتجاحز ؟ماظاذلا مو ءاذغل نش نعزي انكيانابب من دش نب بنس نايم
 ةذدااراودل !رزواسراب دمر درب لجت د :ؤحن ار هارب نرش وزهر ند هد انكرالسز مم نس نش مب ماك تادف ردود 2

 ريدا ماكاو ناد اكنال جرو روز مر لعل انو ماحوبا يكناجرسا ب وربم طصوهج روتن ياذوربم باكو
 سلاحا لغ رمد! ني عنملثملاؤو ضأن عن دودو سود عاسو ما عانمو لس 6 رع جنو
9 1 00 
 تادبزاوبا مدائىوم مان ثوب نذنأد سهوا نانا يضلل اما افرحت ليضع تاذّصل نمش اب بلت
 رورو نعم ذازا لش! بلص ةئزس هذا كنوكن رش تعم درو نا ءانل لصف جهان ل ض ضان لشئزأب
 62 ان معلش هدنزم اثر دركري نري دراي شوك ينضج ءانوكدرم أَ بسانشوكى هنود ندرك شخ

 0 زيت مسا نيكشلابداج ل ضصملا ماب ريحا ناك عع تخولكب بان يلاب زاح 3 4 / 5 ' ري ا اا ٠ 1 ها[ ٠
 ثاييو نسي تال ع يدادوكساونويخضو نوكتلاو نينّمضم زر جاب ب عاري نبح جزحار اب كثخن أن يجن
 لفك حر نشماب ليا رودادد ف لع_؟نيمد هزور همر بابك 2ييسثصزاوج ا ذرجلا عمجد مرج درج :ٌررحرجلاعمج
 برن وي ا يسم دا تاجا وعلا دايز رج يطول اكن
 ةزراج قيياذان حدو تغعيدؤسزراجلاصتسالل مساء نجونأ نرد دروخاد نازح مارك اذدزجمادز ١ ا

 مهضوحمضلاب "م صزجن مما ل هوز كويت ز يق نب زجر انز نييسوير كلايزر جرش كوز كبر ككلخزببذ
 هد از نرماد هذ انياب دويريبز رك وع عرم مان ذ ومو ج نب ابل رطبشتاذا ةزجارعج «ملافب اضعا ا ضاو 5 ارح

 ركاز ايذاجلانمدز د وراكو دهرا منن عغازجداززد مكر ورد دمر جدر رج بشق شكو
 5 .وعياذراص ]جر ارو هزازج اسيل علنا اني نازجو ايزحت تكن ريس دود زا جازيرفدومم تو

 نيوذخزوزجتزدوجلو يل اترنزتجا افيد دريذاذدجاذازتجا رست هير ال انب تكاييدم دباس ٠
 كاد مولدل ثمن دركي زق ضو فلاب هز وزججلا كب مي كلا, زجر كلن وزج ف ةرظشيذازجا ع عا ت غاز

 ية لوياوس بلادي دشتي زيجبازحلعوم بانجاز اننا هراب طخ نجؤتم ذر مارد يدشن اوشا: مأجومزت

 خر نزر وا جدوهرب كمجذا نيك موك ن يزكي زجرج حدا داي هززجنازجو مجد مدا عل هزيم ٌضلاب هنازج ولعل اد
 د اا ور ( كانح مغ نر رجب نازجوريشمتلتسدو نبذ اذ ورتب ىدمضب غم طنش از مورلملعا نانا صولا
 هزي وربي ركل بزار لجح .زونلج علل ادبرتن و ركلابز وأ ج جز دال جرادرنمادعد كنا زاولو هرج ف
 رخن اه ىرعرارجودرايبحزتت يشر اج مزاجي كات عقيب انئدرا'ضدد | عم لحم اه لا ولاوا نكراك

 . سرع تحرككلادّفلاب ر اههجح ساو حدر سخر شابت ى ورب هدرز اد دتراددئورباو »بك غ هز ا نجم
 طونيمززعب رن ابهنامجو بسلشلا وادنود تعب: صتسزت نإ عزمج ا لاي نتثكار ههسغين انهججا هجرمو السعف :

 ديد موكل رسو عز امجزتخاسزيمخ ند يدّتغلابز اهج وربك مج دمعزءربدربا كش وادأ: نلف يدوس نا 2 ١ ل 8
 كل لنلل حو لوكيدذ مانوزيمجر مدل رملة ىراكن دش داي زج صلال مجل اني ميكر بسا ترانا ود :وذالسم
 دوس كر او نرشاددهؤاورؤفلاب وأ وجذب كاذو هلم راولا لغد ل ءاوهضاو ل ماهو هزيبجزيؤمتا ٠
 5و هوز انثفرب اج ن ردكم مو تداسمن برب ةذاجا مضات ع مارد امنارشزكو ندارياذلف دار

 لاب ودب يون د؟ءاثادكركم عارصوعشردو ندا ىدوثسرو ندار لصد ع كولنرب ن داد ثذاجاو نادك ظ
 "نكردزد اي دلي اجد! شزكرد هدو نيس امد! ك ضر امدلاذس اذان ذا ذانالف نرزتسال مب نددعأ اف
 عزك ةللالاقب ندكومعنوهن دينارا دددربدوجتثاداددزب جيو ببةوممان ذولا ذءاك ن شاذكرمد
 ا وج تفيتيحر ضو سدرد نش ازكو دزكهادداج تكد ان نشد ذاخنندرازكك سدو عدا

/ 

 زباججب هاند رس نا يرنسو ئاروج جراوجا طسوافيلا وجو نائسزوكةز اعاد كوايرونس هدا بان اجد
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 | يوع
 مخل عجل اهبو هريم تمهركبن موكب كلا نمل يركب الو مهل شل اذ. معآ ن عج عش أر كك رش عضوم مان فرس
 قل بالا جهل اقيزعش حرش ايدو دئازبرامزعش ثسويكىرايب مدلامدارمرجزلان ماا عدلا بدداكئ ا عتبؤربلاو
 يل نالف >هلاني كنجو باشز اء ىكزدسايانو كان حاير سزا كس كتاب رهدورهخ يجو ةززرم ان اند هدر
 هنا هراتسود نارإّره ندرككناب ةيدد ةةممْرشَسو سب اذاوثيلا هك ةراشلا ممل امد راهةركواب روخلاو

 اسمر وه مرجزباكعوهو لبأ زرق كنب ىدنا رايب باز ؤمزه دكر ل بورد رتغل لا برهرهو ني
 كرف ناري ه] هريس دبس انمر بره كك اكوذد نام دززيجفرد هدن نإ نركلإب هم ننضيرد :دندُر
 دلباوإبد تسمو نصخلا تىصهو ننّكش خود خاش رصف تايم مؤخر ا رثيف وحرب مانو رقاب
 رككاابر نيب رك ذاردراواابب دكر فلاب كمه هنر دريش صهر امم روصم رصف هل ثمر اصنتفمصإد

 زيثبرهن شو دو نمت معك شاو باندخيد م هزم تبرك هنأ ع عش شاد نمكش كعسوث نوكسو
 زوو دزجدراوبدددكداربوه حيات كاشو كاني نم تغيرا احداها عزا عج نما ةدوم تركك و نديددوزرؤش قه بانتةددانابساننرزيرامما ىدكو يصر نومه انهدكب جت ادد
 دنلب» دوت كيدروم نرثكزلهر اونما انس نتسكشو نانسزز شو ترتكب ةثزكو لأ اسبر يِزحددندافاو
 . لاب يطل غمس نارلا بدت ير ملال بدابام يجننن بانا انتفلاو كل بهروطور وهروب وبمت
 زير رين دددئاجمان نيميوالا 2 بالا نصل زمهبلانعيزكا ثملاذد باسو نزع كنج ثم
 ' زيه ربل عازا ناري نازح دايداجل هيدر رج ايزل وا صب: دان اؤل ثدحو خلص ك نسر جن دس بلص
 و كك ارم وز نو لنيسولا نلشراوزيشر ايدو نداد قندومو ندا .اريسنريسزميف داسا اننوكسو

 ورسم ةرلطسف مون هردو ضلذو نيس امض كيج وركلا نو بجو ورم قرش بح : كاندشمداماز ل فول
 نييلابكر د يزنؤكمو كم عمجامو نؤعمو ئكماَساو امإ يجب) عم مالكلا نبل الف !جرزيوه عزضخالا) نر امفلاب
 الن ايلا2ح |ىقننل ةاوحاو سدود عب فالخب نلبس كو عيراضملا "| تلحل برنو مكان غن دكرات
 يزلاللاوءانلاعص |هؤعزجب) كبير فل ةنان ذاب اذعؤزكل ما نثتساالاججن اوميال مددت ديرتنا هون ةاائيلت
 وكون حن خس ركب )كف ىل عت ايم انلحْت و لكضاو ثاَعَم نط يلد لصالإ وهو ”ايلازمزل دسم مالا انه اناذ نونلا
 دوسوأر موو هلنرادربو كشر وئسر وسبل حإبار كبسو 5 ايو اهاسد َمش ٍِ اماناد درب غادو هد انكهزا

 نشكزشيساي اهياضعاوسةداراهورزتجاه دوز موثلاوبجن ماب يفيمماب جراج ]ساق ار خلاب رسبدرسإب ميز
 رمش كال ماس دلو سابو هركب منج ررسا كيواداسي مزح دل كباهصاب ساب ابو لنك ريج وريمار تشد وكرك

 ثكلاونو بج تسد ؤيغل يرانا ددوزجسوكو درك جهز هطار قس هربا واشار اثق ا دك عرب ارب ثسدو در هيركت ١

 ١ ”هسد ني زين علو رعب المكلا لف غصر اج ادح ىرظنا ل اهبو نرش ايي راس إى زكءافد هرب ىدر»ءانو
 لئلاؤ ءانادنزاسريش ماولمكرلاغيز ين رخل لول لج ؤخر دوى أمان دروعنبل ناسا كن رين تشو

 دعبل ,[لايوهُ اًهبو كلوب نيش ود كفو كيد وُعب ب كأن عش هدامزب نكي ناب مضلاب داعب ةركبل نمل ناوه
 ءانلأ_”_راناوبك كلذو ادالاو دش ابي ريكذوبق انسكركااثندركز يتسم دامرب اب كركمد نشكء ادي ل بلاو
 -فليرشنو لوال امو نيم 3| كك قلبن وجارنم تخبزابا نيبودرد هربوها جرب دوبأ نلكالكف
 ”” اب هذرا ندا تحرد تازغنم ءررا عرب نآدل تمهد كاش انونلابذنرمهالب مل ايزر قاتلا نوكسو نينمجدذدا
 تدرب هزاز إي ذكى )نيا ذاثرنمو مزمن عض نيمزرد نازجو ترد: لش راوئساز ورا خراب ونص جرو
 كابر .:لزهن زجزصتفسعوازين ذعر ماع حلادجَرته/عداذاو نشنو عيش ءاَرمالساذاااالهّ ناني

 بقع 0 اب وبرز | ىاجءانبدزأت عمجير ملتتدلاه رجيم يحلارذأت اضم ىلارذابل

 الاخ ارو نيطهكاوب 5 كلب دن ريشوج ضصرازتم كلر جل جمل ازيذ اكزيذاردوجلجط صب ناكل ثبرخلا ف و ضأن مَع
 وثني كلاب وا دن مجس لا ضي تمت تن لاقي تنجم دورصاحش لع ميزت لذ قزؤق يلو ودنو

 للا 1-4



 رو

 الفرن يركمافوراييدودا يبل امزث ركل لناب نيل ضو نازجم باؤيش ن دركي رك يعن ههرك كو تف كنسربش
 مكة روكاالشم نيازخ ثق لشلاىر دياوز تنكر كرم اكنإ ماكنا شوكذمز اة وم زي ماخر ودوم كك غرنم
 مار فويذراءافسوؤيناهكي|رعصقنيل لل ءاذر ةدازملاقمو تان ماةنييز اردو دوش رنج: نإكلا ةره دز مار وشن
 دوا لوز قؤنو نتشار ءاكن تمكن افونسا ارشح دوتسا ل انيي ندش ماقير افتبس ارح لعد نبارميكق حن رك
 دل اي نيكس الر لاب ئمكسمرماينو مت ع درشن الو شوكت ارش رثيكدل نيون م هوا
 زثو ناو! نفاكشورسز از مثيلا ل اّهيوروموسويفرنذإ ثزوور ان ذا مازن لاهم ار شوك .ركناركو ازد قون سا

 درككلارؤزناب ءضومال فو ناقل عفب دومة لما نشير اب ناركو ندركرانرانيازنشر ابق سودّكن انجز شاوزحرإبر ككا ب
 ةلامرقدالانيبهنمرعتمر اشيا زباهل اهيرقو لاقي ريزوكش ةزفدس ايل بخيل عوهر ضل ابر كمورإن نارك هكلا زووم
 ىكئيسهاز ذو دنكتذ |ببيصم نائووردو دخايروبص تبيصمد جوك كد نك ارتسا اهجنباو ةزيم ذو تكلل و
 ٌئكبنكومؤ نرفو مهما ل انمتسهازؤمو ةَِفرقيٌدوواداثدرفورطد لافي ” حان دامّضب عغردصمو مسا ندرك
 ئعمرافوروقب هرومراوملجر ندومزاو ندرشملحو شاد طرز دورات رن اسيرمد شور اقول نمف الا
 دنبوؤكور وزهر فد عاب | ضد ريقح هوكرد كافم در در ثازو ثارو هلك ؛اتلاراولانل سسانر وقيد ز ضال وهو
 لفت زوي زكو ك نم ندركربو باو قشا نيبو دد 2( ف عفو نرمادد مانجو جراكدادوكد غرم اخ 1
 يقام نيكو ندادؤدىانب نانو نآرجو يكسو كشم ندرك ريكو ءانوكرذ ان اهكورقان زشاربس ان ريبودز | عون
 هن تغيره [ قاد عجروشنتخركت شوكو نفخ جه ء[ل | صف غم جن دش ركو ندلوبراكياف
 الكرار تشسوكه راي وهاني تدرب ل دز ى فكس [ضياد جدوبهروه نيب ميه ئهشلا: مي شوك تشرب رف معي
 قففم ودرب مانرعس يقي زجفذ ور مانا ضياور شرا بهىومرابجوكريوه كش وكر ببر ذان؟ل ربه عكا ع
 راف زجر نينه ركز حو رانعكيب تركي هريس سوبس جرف مان زكرم جدرعس نقيه كيس اللثلا نردش
 انها كاي وهاد كريز درمنياو انين كش تمكث رايها فيدال ابو تساريكوبرت اهزجنعسو تمكشو ةدماذ هونج كلاب
 وعر وابجقددد م 2 ندركل طاب هوعدركركيربزن اهي نازحو بشرب نرشرتفيْسرانهتسا يريزا نرش فزح

 عشر ن رشكرب كتندرايب نفك د اهرب اضيير فلا عر هدر شخ ةرهن ا هن ميكاب رج كك باب ندرك
 ندرك شر ثكو هزاءادجو قعر يضاولا يو ادوجم نذل اذهان نوف نإ ميل ودر نمد ناري نس دوجنم منعا ن
 دو هيب عمضلاب رص ن ليربرجا مركب جو اجةسو رب ىاجذان ديرب ةرجائم عوج نيانا تعبرجام دشاب تبنى الربا
 اكن وعمال اين اندر مةو امرك يحلو فو عاضنب ل تاريعصو تارجانم هامدلاقي ناك هدوهب زجر اجا
 نردد نلف روض ذدد ميو اكس اهراخدب دررسردزْس نرش ن دور ]الاورج املاتتوذىانيلصوم لاق

 زراف بكى رتش جرعبو نرجو ئان تلاد ار. يضالما جام ثيريلل د نيرجااهلاب نتن هل مسا هس فو
 تلمخ» اكروغي نمو اهانه نييفاانمل اهبورن وتعيب واذ مرج سائل ادع اننيىنلاو هاو داب نوزش
 دة مضيكلذلاؤر ف دسم لزم سك يضووب يحك دش مان للا حاز ضموحوذدد هاف انركور تكسو
 كيرلا, رهان رامدوحل د يون دشنلاورككلاب يتجرأ يار جاه ساب يعل ع فججاهريلاةبنلاو
 بارش نريشوجو ناذن ايو نؤحو قحن دش رم ابر كوملاو نوكملاب تربه ن اءهنوزش الاب سررّمكلابر ام
 نوايا يونان ة ريك موه طفى عم همه ام يده جد نزحذ دنا درك حايبرارها 6 كأن َعغككرارنه
 7 كان غو راوه]با,نوزشوروبكن موك ك ابو كنابيره تطفسو ارد دهر دار ثرديؤ زملااهيد

 كورد نباو دنكم دان زهراو دتكب ينكا: رش ارمتبارو اكد شاب طتك ناررتتغلا 2رمملا: لشلإؤ رم لشن دف
 درا ت رح دوراررزورريزودش ان وش تباذجى دو الابر كىريشرد اهدا ىراكربو دكيمدانؤ ركدنسوك
 [ حر زمان عع نيفك دومين ن وكلب زه هدوم نشمب رنه اكان متعاذا جملا رهاب هدا كش
 يم ارلاد ءاشا كو :أيلاب نانردق ننكر ايبددانمإ و وكدد وةركلاب رازيمداته فلا ونص كب ديه
 بؤ لش خرج تنؤم ره ودكم كن مانو هةرق ةرؤ لاذم جديده بوك كلاب نرحل تعذخ كلب سد ز نحت باش



 دم عر

 ناجورابح بو نيتمنب ريف ةذكلا عه مان ثلا لع متعجن اذ بلاو باذعلا عيب اكرميجالو لا دسن هدر انهن
 كتل ارمي «وتكنيراغن درب عسبكير و لبحر من نم هركتبلاةعسؤم ند اهنوهرهءاش مانو تساغيمز اعود
 ميسو هايم لانيدبدلا نأ تانك عجن عدماولابربجدتددانناهممد تاتجف عرلوهد جاين ىوج
 ةدانددد ها نرش عازهر هيتس هرم ندز خازو خذو نرجو نور ندنأر بار امي لشم هرا نس نبمزرد بانينرو

 9 | ب كتضادنا د وركاجو اجار ثمان ناجزهرجزال همس الن لن سل اانا تلو ندذب كنابر اههْساَوعم اسمهت

 0 نيدمعب قربهم اهدمأو ني,ررااههوكرب اهرب هى هتدابهذ اشو. نمالاث عجنم كيرف وكاله عضاوم

 قاهدقارإلنمهرانهو بوتلارانا َككد نسا بوغلا ثياب َجرأَينا نايخرشوك مانو جاما عويورمأج دودو ماجرلع ا
 كابر و" ةعاضمز اى در مارك ايدام هار نان قيرطلإ بن لشابو اراب بوق ل نجوواثود ركنا ملاذ لمد ىاولازدت
 اذا انه لبنوبال افران ىلعتمجاثت كلب هلا نارأوئسا ديبعولا نع عممالا ني سرركيد يددرايئساممانمغ م 1

 فلقموهو كح نع زيمز شو ضد يمني مالكاذم لاف نيروانسا لبق لهلاذ امراه ناكاذاولبجلا تدَمصْم فَ
 [اناكندددى مما جرانوبددوعس كر بددبوكك نهوسواببارواكيكد ات تجد ؤناج ةربو رازالانم
 اهيو نرشالان رايي نمت غن عمكبربو مناك معن رش لا نهفيدزيش مث قي داق ن يمن ماطر انوزو جت

 ناو انزكأب و اي نوزكتماناو تثرردنيمذددطسزحتنيريبؤم هزيد غوراهسربو الا تانيرحاىاربادأهام ٠
 ناكهز يبقفمزنو يؤكل ميءزجلو لوال ان قفلابو ىاتلا ة جا هإل.كلابو تبلل اءزهاتيئزباور كوخ نو ٠7

 كليات نلو كل ونرنموم صن تح رد لامي م كأن عم دكؤحنان دوكلد وتسانتكوزبو 5 ايريو
 تولع انانلاقمد انج شور وزبو ىنادنإٍ ياقلحو يب ك خو هز ثسوب كر بو هيو دباس ددزيوحإ شكر ككتارؤبوم
 لككاورد ةزاومل ثوبواز اكتيركو و ندرك ارانب ادونض كلة رو بسور ل ركل لاًنبراكرد شسوزتبر طول دحاو
 هكا نناومزف ان ناكي نكي نداثسزدركيركب ىبددرمأن :و ثاساومو ككرارردض نش اد هزدد نايمزو رود ور 2 1 3

 الار اءزّولصالا وهم نوال قن ركيدكبرب كب كب كن ضد اك ادد ورم ةيكبد ى ناز ءاكادناوحؤداذ ىب
 رامز فلاب مرامو سوكرب وشو ةرمعأ منبر كلاوقفلابداثورأب وكلب زو نؤمن احلال تياكراو نوال تنناثلل 3

 وارد ان كمددد نثكبانيفلاب و ندش شوكرايب يلئوركلانجددش ير اينج هراثو دبدوبال اذ ميني عع نرش
 زياوموؤنايعنيد نم بس| وتيم ندمان يجو اد ىزجزتساوخر ايبدر اثينس| من عدن دركوتكر ايدو دون قب ١

 ةركدرار انا دنزب ىودورادرك عك همن دز م نيسرد هزي ٌسياداميا قير هدردورادرا: ارجو ناهد ومداد فلاب وجو ىح
 هج وركمن ايمو زمان جور انتكل كر كلاو غلاي ماجو نمت جورج نديسز ناقة نجور سلا فاوهوزوجو مس 3
 داب ضو ضلت مناوهزدنك نوكتلابرحو تاو معو شاوريكو ججو الين >نيمزرب خرم ,كنيسفب رخو 2 امتجو

 هرزلانيد تجاججن دربوزت يابو كوك درك اي هدإبربذؤير قو عقل ش جرذو ةردولازءاشنبابهشلا هنلافبو شوك عفو
 قاس كلابرزو هوكو هانز و داراثوهوركزل ادور اوالق هرذومنمل اهيا معيد عّسو ل ثمر نب ردو لصفال ازرع د عل
 3ىحاط جزل الغالى ا يحادنو :ننافر الد عروق تجر قيشامربو خرانو ا حئلسو ماج هراونشجر هزبو ىئاركف اث
 فلاب ةرازد ندركى ري ودة ةدداوم يزد ضير كملاب د[ كأن عش ندر بنو طيزجا عاب خا غانال هإرنضخلال الذ
 ثايوجاناكملتاددرام بيلا نورك ادازتا ندوت ىريدددّتوم ندرك راذجو قتساؤحتبراذودازيتساليف مهإسكلاو

 بو ةراببوجن برنو ناند نتفركك نيو نمر شدد عمو نوركراوتساو ندرواهانيرددازبا تادعن ومع ةزواولو :

 هرم م زش اذه كوز ورمازرمعو ككجد دهكلاب رو كاراشبموذشوملاوقشاولاتازعل ثلا سس
 شوا يدعون ا ووبد بجد مد يتقتيوفو تدم ذداكوتكم نزلو هدرا زج اؤكولا ةعددومالف 6
 و لغو ايمن غنم صمةرؤعدزاو ديو راظوالا ماء لعف منن, او درج .نيضقب رطو مناك مع 3
 مص انركو فو زعيو غو خدم مصلبلة لاقي نزل راديإ,ليلخد ا ضيرلإ عد نالذ لاثيوززنإبراوشدراغنيسارنملحنم> فه

 لواطيسر مات شو بان لب انبوجو ابوكونضزل ن دركعركراذيا [تأك عغرنكو غخزامنيسز د شرب يرضي دنكو
 عريعر ضو ةرل وما ظفل فواد اثيا جازالن انجوعجر قم جاذجرغزملجرلازمدالا كالا هينا اجيال اهيواد نيمد جازح
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 ند تن لقو عن ا نايجاحنتشكز ب هيرك ركن وكل ايزل ييزيقتلاو نوكتلاب ققنلاو هرلالكو هدائمسزا مهره هوك

 دونت كلابراقم لج لاق ةيرنازب دما رزق تفل ليدز يرئازررعا لجتفل انين نديساما'

 ٍراتشسا ندي ايرراقشسإ ةفتراقنا,دندد يجب وراكم ع موف ةزش فيو راكب نوما, ديراثكب هو ( كو من عأ فوغ
 م م

 دودزورنادؤمز ان ايجا>ن نكد بذور سا موب هاينز ءآفلا وفم ىزغشسم عزو ان كل عفش ح لوف نديصو صبا
 مهلاب قيس دان لاب بندو بسجون 11111101 1 1 !ايرغنلا موب ثسارتل اذ
 ًادياعال اورنعزيعلاو نجح هيزفس قا ام اكابعل صلى إن عفن مود هرفنالكورلةيلخل ايتو هيلع وزفنوميلجروا مال

 بان مدق هرفند عجيل ترتيل وبولغم ع ارومم بلاث كان انما ابا داكدا نم داّدْص رم تدلك ترإر

 تاةليعو نرييمدردر ومو باوحرد ندر يىا اكو خرم تديجزءاد رعت ثيزدعل عاتب ثعن م مهيد نع ضع أهلا

 وألا ثلا تمالك ن وظني نيل! جلاذ عجم مل قطن ثان لع تم الو فاس نت لع دام وزل ةاما كل اًنرزنو
 كاس تءاكاذان اننلا لاء زرلا رج )تن نيو يؤلف ايتن او .اغنلا ادبحزاريرام بانا ملال كنايبنءاردولسر نيه

 ا رول يابا يا ورا 00 كقكشلوي انه لو اكلصوا هى د مايل

 نبكرتيز هانرتكل ان: ما يي زحار نياو زج زيدا سا دأب عب رغم ت اءاصاامل هيدا هلع اراك سلق ناكذا

 موعد واب تزن لابو َمَصاخ 2 ماومد دل زنا ماومدوروتلا ةواروماّتلا' راد منرايقيوسرولا كح

 از ريغ ادك ضاعت انت :اجئاخ الاون نيبذرد كاهاجورتخ ارك ميسدعلاب ع هم طجعزعشأ و اند و )عامل نيب نمةّصأخ
 الا 5 كورلا ميس عابس الا ريت يح نعول ارردىنلاوهو 2120000 هدانو

 رن أرك دك مع مح ندشسدل !:مشخورمنم هرعن ة أيس نأ ك مغرم هوم نإ لامر دبس ى رايبزإوع فن نمل انو

 ا مح انمرتكساو عرس راسماب اريدخاو كاس َُس انمكنترس هانم جير فسمرنم تعد

 "ناد نير لثوتن عجاتم 0 هما تما ا
 ”اهتساراك نتحمل ةروكيطسولا بوكسو نينهجمركم تفعمضنم/د اسانشان طول ارك كتبو ةلاوع

 ىنن كييك تكي ,. لش ني ان وكسو نيتمجزكت كشسزر اكرتخانْشان يملا يمر كسم م منال 105 كركي 0

 0 دراك ةركانمرتشإ امانا ميم الاكمو فلام نلابهكيقشل ميا زف دانكن ركن كري ركن هراكيركتملا
 رعي هأ هار زعيم ”ويلخكلا ريل ابر وكيس قيرط ند دز خاشا كات لاوهالامم تالا ادعاركآم اريثانايتسوبالاق

 80 ةرق نموه مما دلد داشوهو د أكن هجر سو كيلي طسولا سكب رسم روكرد# 8 0نسورتشود نركب وركم

 عنز شم كلزر ذل نير يفز راكم نرجو ا هان نوكسوكأ اءوم ىوب بوسع ان نب حك ليفردبد

 تير حلبي زثخ :ءأن يأ كرلوتك نام قضخالالاذ رطم اير رب انهنبرزا ما وهو ميسر إما ب اس مك
 2 ضعس يمر ا :ووصرماج؟ م :ند :[قبوندكي ود دش دورك ضايدءاوساهيقإتانداهجسا

 شون يو ةد ىو ء همز مضل أب هدأت 0 هانف هلي ب حمداس باليت ايزدومإف دسار 2لاءاموبحف

 ا هاو تكف و هاهلاوكب غلاء تر رم 'ةلأل ديو لاذ ةلثم نية مفي مخ طعوهو ثتضناد هد نانو هرنمر ناوهاو

 اضاف: ظ مضمس مزال ناب كو نيكو نريسزركل براون عملا رون يلا زعو طجرانع مذانلا املا وباو

 5 تروا تس دو مص :.دشب نشور صيأز روت ح ذجرد نو لك دعتتو مزالن دش شورو ندركنشددرب ونت ةراثا
 دو سو اهيغصتنالواولا نيوتن ومدوتس ناثن هناداناندش نسور راش امد ءاثنات درس يبو

 ثرمو لاي ندا ني لرد نت كيأنمر هربا اهراناهرظ لما ةو ام نانا ةةهران امل اهيو جت اش : ا
 منومغملاوأ ناد سك سوما أدير اكو هودقفلا رون كهاون امرؤ وعيد ياك ماواهب صم وار اك

 ا ارجو موداذمدتكى لير ءادددركأمي اتدوفلابد اثم جراوب لما جرم هرم غلاب ران جراو انوكشرؤب ره

 و ل الع واتم اقييراس مذ يعد باس زانم يزل اد لصالا طواولاب حروانم

 'ملس ويرد كسا هوك د انبات هد دونعتسا» |هرركرا هان عضورك نيك ولمز | كلور املا: !كلابو ديلا
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 هاكريزجردتا,ل ثم فريخدو ماللاو ثلالاب فردن فو ترنلا قو كدتلا قر تجلوانابح ا :كردإو نوكتلابةمدشلا ريل
 ظوناكنب ورمل ونكب ُكللاورإلو تادايي ثلث عايتجالرعشلانف تنمو اهيلإنويوسنم نويردنالا ماثبإ هد مانو خمدأنا
 هيرو نم دعت ربدب عجز قبو نفوو نمركدرب عج مال اقر مب نيتمفم دفن ن در مدرب لد اثنا انرنالارو سالو

 ننانير مريت در زاد ننولامنرننواث نر سقن لع رنأو ل افرثفخحالا#"اؤرسكلاو مضلل اذكه د ثرمنن نمو نان
 جبل ملال ثموملا ةعاجوارؤنملا] يدرب ةرانملا هورس اه ءطنمو دزنم عمرنا ل وظيور ورعب م مهل اذنف نم يع اشرد انم نبا
 كشررنا هرازن هزمدو كونا رز ندرك ارركيرطرزانتى مرمم ان نماوملع ذامكل ابكرحلإب موفلار نئيورعم أملا

 دوت يفلخددميلابتناعايزتتو رلمددركا ايرازن قشادراوخو ندرك اخاه ل يلةروزنمو ديو ءاطع اي ينبع

 اهنشوكزاب ندكربو جرونح د نفسوكم - نايم هددغو تمانر دونر ثكلاووثدالثلا عجركركر شل نزف كدر قفلاب
 اًممابوورايددوسان ل ثمر لجبل اثمرنم دشان دل, زير كتل لدم ؟ كتل ةرايوداتنوركسكلاب ضو [ض أن عضد انتم
 . اي اجي نياورنتياننهماب ثاخبلاّناشملا فو ندرك كركر انتسا عقورض وزنا رش هراث سود نان برعموهو يا
 هنو كد لدن مايكدشوحووب نشل م امزبىوج مز ككلابدان دونت ىوتىدرم تين كرك ونس
 و رب هرابركبوجو اهمزيرصز هراثمربخندركزم انو ندرتسكو مضاف مغ هراب بوجر ليربو نو سسزعس هرب رركيد

 ٍ للان. ايراوتن اتم حرس وكن دش و كابو ناسك عجور حاو ناكدنكاريو هدنكإرب نيود هياكلاب ا

 ( اكن اكسايو نيتهتجارثخ عين لالسي ىلا هنا رود كردون رتعركس راومض إب وشن يد برعم راف ئلعلا نم
 ةضيرشذا لان ندنيادركم كزر انا فسر ورروثنلا موينلش ةنزروثتىوم مانو قانونا كر سان صبا

 ..ضامزن الوتين, ولاد فلا هنلاوننلالابهذاه تن رملا وذو شنن يكرم ابعنبا قر نمو مايا
 . ةوعنرذلاب مد هر ىارياتلاتريدوع القمر غارعينعب بانص ابطل حلذ ثرردلؤ و نتشنبو نوركر وضربت ا نشف
 ناكرنه هورإبو [ ما  عغندادىداير مضل كاعد اوس قة كدابو هزت دش اوددو ندش هدكايداشتنا
 ناهثاو نيبر خل ثم جراض انكر يضم نداداظعو ناد ا.د هيدابو دماوعزإ هي بضرييدو بعتترحا ملثم ممان اذظدحاو
 ل اجووبزنبوضءىراشرك ماتبلتدم ان ناص نرنسدادراصنا ندكىدإب كركر ماش قساوحئر ابر اضننس]

 ندين ادرك ريصس هسا ضن ذامدنو نام ظن نصت اهن لشعري ضد تضم عج ورا صنو ين ذا ماو 2 صن جد
 يود: يشن يروه ذارملا درر مفلابرانق دع امل ربو عرضنا دن خل يأ ةينوزنا دو مج اوباف ثرذلاو و
 3 مط( غل عتم مزالندنكو نرش بايو هزانوددد هنانونضذكا بوجذ[ىلفراش جرت هز انىزجشب دوز الش

 نريراب ؟ىدد هنان صدي ضس ةيعوبإ هاكحّضبا ماكو امه معن دشعئور هزاث ةراضيءممجد هلناء ندر مجد صن

 نيسعب ناؤمجاو حصان نيبو عقاؤزمصأ لامك دابر ضخل مود ورد اء ةضن هلا دانيوع ذاع عمس مانجر ثرى و
 لا نظن ايبطماتب زجر دنيبمرك.ن ارطنننينقتتب رقم ىتضوم ءاننورطان جرمطاون ناب اير ومان رطأن بس
 رز اني دش اد نايزو زبر مثجةرظن,) ثمر اظتنا ننشاد محو اضعب «ضحب ىرب نورو ايم كرلتنو للى ل ايدو ميلا

 ٍ تارا لفسالا» _ ارظان يساشكو وذا ٍٍ لذ اكزيبْ اجودزا رود نارظان ةرظان ميكلهاذ ميلاَدلا

 وا بمراظنتسإل ثمر اظنا قمم ةرظض معروف نداد ناد ندير جا طسو )كب رظن نام اكيد ناب دبدو نوعل
 لجو نزع بشيخ وطنمر هدو نيسركب اج ةرظنمر نم م ةرطانمرلظنا نايلاتو ازن ل ثمنا هساراظن تشاو يجن
 لنناهراتن مولا: دوضموتد اظن لب ىتوه هن اظنلاوبد ناكد يركن عمجوراطن ميا عظتلاورظتلاتنسح ماو ديل ذعو ناز لظنم
 227 انرايسنبدولتنم جزب اظن قلك هروظنممل دوف ةروظنو موت خرط الخ ل ابو دنو بدن نعي وكلاب وبلا ظن
 لبابة تجركمو وزع مزهضل ام ةرعن هيج عانس ها نتغل ةناعن ن النو ملثعرغت م كأن معن درك ادا ناو امرخ

 ىاطت قمن لحام ننلكلو ةزالانيرو وكت مارازو ايركنا مانو غن نان اكبر احب ىدو عع دوس ودب, جرمكم
 اهوسردننفرورلثمروخدراوف كراتن قرعم دو انعم عن حد ديشوجرير من كمل غبر سار ؤ د اسوْعلم لجأ
 كانائخرد نوركريراغناركفلا د يجب كتيير عن نالفو قرع اوم بالقد هنوكءروعان اهب بهذ ئادؤلبلاو نالئرعنل ان

 :فلذاشلا ت زغاور يلع مرتي دا نالن بع هيي نالف تكلا نبال 6 كيد لشوجربو [ تاك ع عندش خرب رحد

 درعا



 فوجب صلال ذو نانا د ومدي يارضم لسا ارأقاو طا هرش كم كيد د
 طم نكرم نايرضمعن نيدونئيطن زر هشنا ماظل ةووضم ميال, عال يقل ايدو عل اكطدص

 نرش نيمذرد.'ءاروطمرطصرت.”م منال: دنار ابد ككراظما ؟نمأ عع نرمراب ن وك ابرطم عامان اراب نييمحب
 افا رعمزادابر كئايرطمسنتساوخنارابراطتس | مرطم زم ىردا انه يعبلابه ةلاقي ب كازتفد باتشينو
 لم نيو ردراغما دن كنز قاثكربو كمن ءاذذاوقف ةرعمزعار نمو ثابنرككو اج يومكم هرعم تاك ىوم

 ندزانوخايريشدرم نوري اةمارتشا ب ساو ىومهرسومرغمارنم دوس نادأبف خالك يكسنلاو كزقلاب ةرك
0011710000000 
 رت دونت ايروفم تكا ممريش ن رش شزمو ٌككراظنما منك عع نرش ولئن تحفر قم تكلا ار ماهر تبع مقنع شمل |

 ىاكتما نكملاتي ندنكك ند عسل كبو عروركلا إذ دروكم لإ كذردود امورك امدعنلاو ننفيفو نريلاكسوي دو ملاح
 5 5 : نأ ع كو 6 0 وَ : 0 ء تك 0 معك

 7 ضأ تركع ن دن جومو نديدانو نشكو درّيبنجيو مومو هارو وم مانا درك اسس هرذكان ز ةروكف بضخ اذ بنَ :

 هريعر اماوزيرالإ دلع نلاداماةبورلش تنحالا وكت هديبعوبال ذو اًمومجتومواكاعضللاذ روصو َلاروم موب لوف . ٠١

 ببرشتل اريد امؤالطق مثينتؤيدد اياد شوك ارورتنيمر مثل ةراوم كاز داب مضل اب دوم نبدا روش واول ث ازاى اد
 تركرياكد انما(. تفجر ندرك يباكو نيب اهم معبأ ”ايلاب رييهسرامو تسا بى ايمان نارك نايا نو مزيداونكتس
 لبس نادي زمان تيك تدرك دانساةىرانسا ةرائمدانانز ةرمهرم نية مدنتمدحا ةدوملاكلغللو د
 رم ريف 6 كيا هداج ..؟ عري جتنا, عدايمداما هزكبساو نيزؤلاددذ تطعيم فلا ريم ى وب بوضع, هما
 1كوب اجبلاخ جرايمو ةراّيمون:ةرابرزوجمل ام محا ف عش ندرئاد براوخراينمإمدابرا و حرسكلاب عري ءركاب بسا
 ن لا وكومنت شأدرب ذاراقزف ةركناب نرحتد وزيد تأ نهرين نمد قشادرب ريض نولالطف
 لاو يمشمان مياراباساتناورهنزثم#رابلا ننزرر] غو اجو جداناراب دك ع ددىد قةزيش تسود كى زك
 دكني ازن كت ووكورنيلف ثيرمل ف مؤشر نان دينكو لوب تدوين ديلال هزيم زعم تطفنت ل 0ب بتنا
 رش داك رش ناضف نرش ماس كيان زن اركمرابارهنركد موز |نرسوو ندز ه دوب هريس نمطل وبلا

 مغ امذل ايراشن ٍةكللوثنمّود فردكاربران جمنزأ هرز قيخأدنأد ”نعأف معن ل نأسها ئسو ترنكاس وو لاري

 ام رانكو نديف سو روتسز طع رئة تناف م شنتسااذا ترد ون: رناشض سبر اتنتساراثنن اىزهرمنا هرب
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 ن دزب ندرد نوجا لثمن خازد هرزودسا جيبدد اهلزانمن الرطب كوز هراثسود مايوريشد هدرهشيورب ود
 ركن وو نو حو )ساو 6 ضأن عننا تحبو اخنقن ند باند قو نريشاز: بوجي كدا زب
 . قركلا براغي هدتناد ند عركلاب يم)جم كنج هك مركب ا عرزجدتتك م كدب باركن اسنقن كن ركككلاب ريف يب لم

 نروح اوشن وشر شنو كشتن رت ورش دهد دداكى ورب ددر شاب كو وجو نيذا هركش هان نإ نك اهتم
 لاني بعل امدلكنمو ناش ؛ نشكر ايبجداغمذدد لدادان اخ ئاحن إيف ياض بس نيب خل فص كن دش منجد نرنزرنيسربورنيس ن يربو ناكرتش وك تشب كشت ننودديا ركود ؟هانوباز رهشنمو كاك مغ بوبح
 ركل ارب فر ناش نيسز ابو هاننازور نيسزاب غرممار مزه نرجس 0 ردك رايب دعب 56 اوب رخل اد ويلا, كصوي
 نرسزشلا ومشي غئالجرلاخت الاعب ندرك بجي ىردح نيو يمك ارنهشدوحر ضن أ بس |رنيس لرو دنارجان هرشا روكي
 الحص ناردأن ارهاق نيب نم لمد طيب خاروس ميا مل 2 ,و [كلامانا نان يزنص كود رزحو بسإ دب 1 زم امم ع يا ةرخ دان نين روس .جرلا ةزخيئوادبا اواو سرب ى در داررككاو اكو هييسوب وان ياويسا يركب ةزيعماظع .ة ىآد مع نرش هزيرهريدو هريسوب « مك اضْدب مطب زعم لاورحات تونر جلع حاشم ءا ليلا دع مولا قت اذ فرامل
 ,معزدانفا لوزن دحا كلزحان اييامل ايد دب اذادإ:ءرذاداب د ريزوبرككلاو اكن اوخسازحان [ك[نعأ ف عض نيب ندرك اين ناتبي عاروس خازخ موق ره ونرش دتكبو د يزيد د كلا: .كقزش هدامزفلابروغككر قف يولازمركل
 اهنا ابثب بضل اقي نرتكما ثا دداذكب احلام ده از اني نرد اراناراعأن دش بنزع .واهتو ا



 امم
 سس 8 اذو م - 1 - 5 .1١

 اال اف ثدوكركتئ اذا ان هلوقو هداني اهنا لعرب تاو كت ل ائيوداهتلإ وعل كاروكم مهِلوق نمو ندرك ايدو ءاقل
1 3 - 2 0 © 

 احضويو نر اهركلندو يفجر اسد و قة تلال يوكبلش توك كوبا ةراطوض بهز ا هذال لاثو ثروع
 .عقولفم:ارلإي لغد ةعلاب قر وكمزجب نيبوددرد با .زيشاورب مدر انكاندكح فن رآناو ننس يصد د روك

 انافكلإب م 5 كرزبربانينعضر ,وهكْن درك قو ندنربكنابو امئعبغزورنلازب كيك ثمدوك كان رم
 تركب زحام :زئام ن دركومشد هزم دام جزئيومثدوربكركلاب جومم ره ] )صد نهوك نر قركتماثمد
 دوس عمو قع جربامل اف دزحو ناركركسل وج نيبربد ننخادناو ندرك ع اجد ددشك بص نزضراكر شمر ا
 ةركئوز جت ثساوخوناوتنر كما نجا دونس دشيرأب ن اركواهيل كشددرججذادنبسوكى رابناركو لكشن يعض ف كتبو

 ما خجيئاولرلا جل ثوريلارعنونلا كرب بعل ادكتلا نبال رت طعلاوهدرختف تفل كيلا تورت ثمن.
 اكلم از دركاهر باند يدمفىداوجدلفزاوم لتر نوابه نك ك نابدار شك نفاكشموم
 خولكواجئدمردامزئلغبالثلاق حلي ةىدر ماندداويملب ئه صادا ردم نول رو ملاقيد دشأب ناوعتسا انس نيدو قمم دالغ ثدارعصدهدلهاووناو د يداها نهاد ماند جدل يدد خولكر يتقن خم در دوخي ابا تدؤحام يبركركل اووضلاب زغاز اوكي ىزجمهذانريزكر اكتم اندانجادائربابر اقس أ ىدام
 دنا وعم نرش هاتورنةنعتةرانما ضيب ندش هدنكن يشق دزم كنرويبراننكو مارب اكسر دما نتخرك
 دلقؤما تزن ءابنادكي مرحبا ضرك الاقبد ككدتت نأ ع عغن دش رض ثينحو هدنوشر اين ءاكت جاب 'ء
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 ايمزتكرد ركضت ضلاب ارم ةرودام كريب نفيد دد نارما [ن ا عخددش ل ولن ةرم جيم يدار يق ددب وول
 نهض عر يادل ادنعورماكبأ ا ددشم قرم ى وعن ةرموهو ناليغ سن ل ضر ديد بعكو ةرموهو زد از لييفر وب هرم

 يلم دهمنقنفدجيلعو مرملافي نقش نكو دنلكد نشد ؤفل ايزم ةرإماشرحلو لت ثحردمهلاب رار سبللا تكوتموبا
 مناك ناند 0 ةرومم ةرامم جوهو ماهو انمران ثارم دم ّرمرايكب ةرصركع ليدز عضوه نطب [نصأ
 منان ل مزاردنسرو عمزابواناق ةمربر هزحورتبو ثوفو وهز ككلاب ةءطاتخزا ندنجررتطاتذنانانبجو

 عهطرونب ٍنرال نم ثيل افدو هدوم لتوز ٍُمأكنهاذ تقرع هرم م دش, بلا ودرب ىددز كئادورم عربإم
 ٠ اكبان تسازومرجباركرلكتشهنباو كسا هدروا نؤربو ا تدشنب طخ ؟وطذ لو دره مانرزمانيلنو اهيئيعس دنا عد
 يساابذاقينتضكوب عبو اد نسر نت ان تعبو دعتم مزال نرشراوتسار]ةساديسوكر إملأ از اشيياو ثساواناونززع

- 
 ادق( ن الذل اقيوادد اركم ان كن ديجي دون سواك ةرامرإمأ ندركتريزم اًمامثلو رم فام! حا امو نال هه هلا

 اير هتنعسوراز جدن اما لو ترم نونلا بابزفركذنسو جيلاو هول اضسوهو نع نوازازيراك كوبر نم

 قريجشل اذيبنةعبلاو لكحل اذيبن عتبلالاطض ةؤنبإلاضدؤرعن بنار عوباركذو لوك ومو ندر وكبر دكلاب جرمان ميضب عع
 انضياميطتلا اهل ازبو ميا ةّرزلان وهو حلا خذلان وكبير كركسلا و بنعلا مزمل ورجل نسكت ناو ةّول انمززملا
 اجا نانو نيم ىدد يفد نيثلا نوكبنز يال و قمشم بلش تديماش الدنا رزق فش ابحي ندب اطالب هزم
 خمار باوهورةيطل ا ةرشم رشح نان مركابجر يشم كك ة أشعل ار بش اظن دردا"نورعب اشو كريو نيمز ندسايور

 هنشا) انيدوكبوزوكنارصم جراضتلبجود نانمدحو معهن تؤبوزكررهشركلاب ٌرصمنانتالاف ةهغلاو
 لعفمواعبصم موضعي لاذد عميل عج نيراصمنانفعدد فينعر] ماه دود صمدورر مم اهدنرج هك اهروصمر الا
 رتيفلابصم هان ىاؤزحةراقلان ارسمي يعفدالعفماوهيش نئاسم] يسملاءجذ!ول اذ كنا صماول ةاماد مادطلإءيلار صنم

 رّسايريش ل نناركإ شان وزب هداهروصمن ليسو رار ريش و مرتع ريش ارش اند انمردرخيا در سوبو نريشودن انثكما

 كرما )اة ممن هاد صولة ل ثمر اصماهعو دوران اّصنانم الممول اتناضلان وو ززّصاخزعملا سوه ع مصالالاذ

 1 ريش كرنإ يم عجب الك ورغد دهدجو صام غل اطيز هدامن دش ريش دناريصقص الة لُسراصمأ بج

 - ىضم [نآن ععربخ رشنكن اب: روضمزكن ابر ثسزيويشٍر ضأم ن دلّت دم افباكد ان سمال ا ممم تالذرةرجاخلا
 ليله وحاعرمزلا ةرارملاةيطعاثالر هزل تيب يخالو عاصم لي اًماوداذف نرصُموهر ى ورم مان اتعب

 ذرذا»
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 زكا مّنضب محن دشوايبدو قماح رسل ,مماننلا هيشبيطل اكءايبوهل اثبو لكن يسد وْلابو ن اهوكسكلاب رنم
 نوشلامرايبراكتساراككا دكا رعانبف كره ابكت هانز اكل اي داي هرم ندرك زب هزياكم قر أيبسرب ن رشم رج تلا
 نيكواؤاومرتكلاجليقلاؤع دار ككلا دف ايامك كلادّلال عمه رولا ]ار ياني مغلاي كاز جسخر د ندركربد
 الكوك نمدوايبج دركور يحد اي حرز ٌوكد شنان قوتمجووربد دشابهنامز دز جركل ل مروكم هدو: ئرايج ذكي
 لم وركب ادع نرش بد كرو نيف ر لك انزحضر دز ن ينضم اور تكدل ضل, داك تشدد وجودك
 نأ عونتفرؤكدراد كر كادوكأ ند ريب كت حرش لل ا 2
 موتور ابك دشانات شراع انوا يدتالس ا

 ' قمرنا ناوج 'ارلايبدشنو نين لكل شم دانك تثبردرحروكو ثشر دوال هابوكو قحرد ريش نيتمتجد ل ٍ 31 ا 2 0 3 00 ١ ١

 وسار داب تجبمدربركنسد نك ميلارظنلا ماد ذاب 2نيعلا تيمداكتو نتديدؤفو نرش باننحرازكماتضلخ'

- 

 مكتوم هلحنادلجلارثكل هيج دمن دك سوة ندد يسن ادن ركن ؤدومددو ل نتكرساي , 5

 1 : مذلاب يرنكو مرت مانجرهذ فال ومال انو تنيردزحو 0
 كك رس ربررروكد كه زيرمسنيتقنب هرم ةربؤنائسرباذ دن شير فك ئىرر نر كمر بو نركز فقد

 : 1 0 7 ' انهت هروكروبزرن اخو ىركهاةدوكو جنب كراوكانائكتحا ساب نالإ ضلاب دوك كلا د جسز ل طلا نائل لادا انصقنلا
 ىطروكي نمل لاق نتخلدناو قرجن ويجد دو نوركوركريوكت د اج هداوتشي هداكم ماب نييك غلا ةراوك جرود محانو 1

 كل
"2 / 



 ا ع

 ننلاب نرلممر طم وطقم املا تلط نييحبلا تايقرنهو مااطاكب نالعق بان دبكج ألان رت قعنم زال ::دساكتو

 دالوير كر ثارطاق يجب نآزجد غباش نتن دوطقرطقب نابل ناحل م لارطقاو ناطفل اوهورس إلا ولابدةدؤبل امنإرطفرتش
 رطل جو دن وإن ربكم اكو عرج كلاب طقم ز نزل دوب دذاكيب جيلا ادنوكتلإبرطق جرالتفاناكمغ هتاف هبا زاكي

 هكرتاا طاق احر جزا لكحّضلاب ناطق جنبا خرطف ثزمشر كررككل ناطق دب وكت قطحان !كاهمابز اخو 411

 و رد درا وكب نضخأدن للعب .اولطمتد قل نع هررك هوك

 جيبلل اه اهي ربالا اورظت مهدازؤم دا موطل ل ضنفا اذا دعب بليا طفي رمال لشملائ دارشندئراطفو ندين اكججوطت

 قلم م دوحلع اا هان 00 دايطفاراطةاراطق

 ومالي رِضواانأرد نلاوهل اذزدال جبن اكين عقب دنربداكثسوي ير افالب دوييسكا ارت كر زب لب ةرظق لانا
 4م اءتغد هريس طقش اياه حت ناد كنت شسوي سكلا ابر يطق ةرطنملا يطأ: ئلامنمو كل ذريعو ةلطر نقرشعو ءام

 ءطضار فا تا كارم مدير نيف أبو ن لبر وحان نمر طم انخنددروطهو ملا ابرطش [مبديزر

 نالراعشازهيزان ربو و كتؤفلاب رع طاف نازيو كش روشيو رده د دارباككر خيا هطصو طق ناب كشمرم
 سر كن 0 0 كاعم جرت رهعمو نإرحت حرت دومرساكر دري تزيماشأو ن ديسر ىزيج عدو رنم

 06 :ضرا تفز جت حتر سعف ىراكردن شر درومرتفتن رد نوعي ون دس وز خبر صم

 0 0 ءاكو باين إن اسورلثمر انش ارغقت حان قد هيكل ومن مزالالاصاظن اذا

 نان ناندفلابراهأد امدنتشارن نائم ذعب انورفيول رغما !تند نالف ديس انزل اهيور امو عز عدد زد 0

 دوت انمييدشنلابر وتشرف تيتا امرها يو ن دش يدوخ لو نرشن بع ءاحتتلو ن دش اخر انفاس

 راب شزؤنلإب درت ناز انني لثضركل خت ةازنا كرنب ىزحا ذر خاف نيسرؤ ىامزحنالغ 00

 4 رلقبدا مجددشويجوومجةربو ايباد «لالع كذا ضدر لازال لاين كرجس وهو ءان كيلا

 بلورات اب نما ندريب بانه ابنت هبروالا ذل ماهسمب تهد ميلا ثيفر ع مننا معبد
 00 ةاذامغلاب مرج اررمتف 1 رماة لاثبو ورك هاب تدك درننو نيخاب هينجو ركب اثم رم اظمر امد اب ندير انو ديّصلا

 ماك ةرنمنأ ذوب بونمزل دْيَقَل امقراق دوعأ 11 انوع دكرب راغب ند ب اًمطسولان وكم رق تيلغترف

 ا و اًمايرجورحالشمت أ ممج 03 هكبنا اتإض رطبا بوس دوه“

 نورر انبانشسور سس 0000 ٍدلاهدّيِبسْدافورطميجوداق عم ممللو رحاب رك لل ائب و

 000 ا امر,ضاذارْم هلام الانب كريس رز إي اهزحت هروح[ وسوندشب انهامو ندُس

 نريرب كرايم اْنَماِداَو اراض اريوسر ونقه نمو يم ورس ل رزب د اوثابب 0 بيوموشح د رع

 فركاريرادؤفا انيك انماط ثايب ايروغالاو نيد روفالانم تنيك لاعب خان طم ءاروهراديطبلاو ميلا ةراوذ اوفدضوأو ج

 ادي عاطامار نم اذا انضازتاتو ةامد هورليضد 17 مدومامراؤعشي ةراث نايم يراب با روقم هادا

 0 ج نق دل نايسؤج ناار اتزوددا وذ موبنازسيو مناف هاجندش نار ورانا اهلا ب ونم

 ان عماوهد قف بهمن جون يق بزار الا مج منالد تزال ير ادصكؤ اب ماكنا 3
 حلا ابدا ةدككدع دن قرش "رو رلمداطنو تحك نسر ترك: عونا كأن دعب ققمعلا تعج

 كب زب زار مكطسولا نوكبمركملانكر نك تاك ةعن رشا كدر 7 خنوركلا أ 0 نارك رع

 مجول حاوو ثسا نارنززهؤن ناك بوبارلو 26 000 كرز مضل نإ دإكركأ يغب ةعن 1 نيو
 نبال انبادودنبالا ءالولا نجر كلا ءالولا ثيردل 3 كبنلا ف مهدعتاوهوا تب وير كوهلا نيدو ثساربأرب تيؤصو
 "زر امد موضو نفق ركنا دوملاو مما دعا .دىوئيبر فوم ركد لف را زب شخ و ركل ابرعؤمركاوه ل اذيبو

 بك رمازدبكو اراك نعاوب اكاو ذاق ايدو ن ةرزبدملاب:ادوبكم ككن وبال ع جرب اك نويت ؤم هلك
 00 ندركت فص كرز نب دا يا انكوهو طوخ مل رصلا كاو نشاد اداب امكانوشلاو

 لماع اخزر تربك هز قنيالا يم نضع مل ودك يركلانمزعا | فو دركوكرككلابت 0 هدوحزا



 نايا ةراوهري رفيف كخرازفلاب دوز جررازددشيش دور ةىدردانر,لسوحة شم ترك رتل الاوهام [1
 رازفر مسدد ذا. مد نيل نينا رفالد دعم انزل نم جالك واو نعل و دجور كلا طعوس[ أ اج مانا دع ىزوزاواشودزشرر اداة ور سوى درث بعلو كبدرددإة نرد عشورْسوزنوبكز دك نامد نحن عؤرقزذ
 هنمتش نيملارزجركدلابو ؟ن اك متن دش كنخدوز مفلاب رو َعياركملابو كان ع قضي ماد !تلابدذيفلاب
 الرازلانيوهو ةولَسل از ثمل وزكسو عتق كل تاو مه! نفرك ماا نائمة وموهنيملاوطت زر طحيالما نيد غلي مكلشاو تسال اد كحل ادعوا كازا مندا ركنا نع هتاذاو درو
 هس مل لعاوتغ قلب من ,روخلل اطوال ازلا ترض نايات طرلطلن مناقل ارو نكون زن ردو مث.لودد ولازم
 و1 اقدو ندني ادرك نحو ايبرج ندركتب ان دؤحرب مكمو ن داد مارا دايز عل ذاوثننبوه د كلاو رضا لف قيد ايمي عن رز قير عر زغلا نم ني ] كلاب نوكينإ)ميجد رزجرقد نمر ولا نم نائل كو امنت ماكر نيالا نرع
 العرش ةاثلاتتذاوزررمو هرإ را اذه ثدذال ان ادراك درو نيو نلع غيرتاكس|ق رجل مرو فمه
 ل[لافين ةركمارارإرثثاندادرازه ومتسا تجر. كل ههنع شرف انهن ن درب اير إرتسو نددت اذإفابدي فن تكل نربارع
 هسز لش دو كنج ابن در ل سغد نليدنبذا هدإق نيفركو هبلقمز دركرروحنانواتتساول ميلادي م
 مكي 15 دره نيساد و راكزتا وسن داش ارليَمز اذطيو نشا دوراكرب تس رش زب انوا ماك ؤتافبامنالفل انو

 روض وهاس قفلاو نونلاب ون ى زو كلاما طياوهو حْكفالهرحاو ك دوب نا سة سايؤر ساي دعب هرسفاو
 اوي بون روصو :روضوف كروس فلو نونا يره ماشا تيهرهش نونلايجد شنب ركاب نور شةريش ةروك
 انت لذينس م2 (نعأن ع تجرد بوجزان دركذاب تسوي قفاز نازجن نجود تسوي ةزئض كلام رس يَ
 وفضل هرلاسانشو دشإ با نيمزو كفا تنعبكناراب قس افرطمو ةرطهلإ نسال يغش الو شاننلاو كرمت نم مزال
 ليزا ناديمددركب ساو نوثسو لاف بيروُساذ دش خوسون يكد ود تسوركبل علا يره تسويرايبدطسولا كي ثق
 نشف رشة مم انس لابو دن دن وونونجادواركرشك م انرشاث نناوهذإ) يقر ريركتخطتخلانمدوُس فتنس يار
 .ارول تفك ذ هرر عشه ن لكمال اذي ةدئاذاننال ع بلا هزي عاقرنم تغررشقم تديجؤرب راي | تنيددواصع
 «يجاو ةمتل كو ءاكت ابشن اش ورم كراش ماظل قد طق كوك سنو "املا شقلاو تركز حزب
 ءارانمقو مخل كاراصتو نك هنت ناد طق ايد اشعل رعت, نيا هدو هزم نعجن دش ءاكداشروصق اثم
 0 اكانند سوادا ا كبل راع اناهصقم نالفوضيل انيوزكن اجرت ضار اكتباغرفعب فلاب

 مانلادبد شنب صو: يفد اركب ييفولوءناوزغسسا نيز هان وك يكف نوت كب دززجب ةدولصقمو مشلاب قرم ع
 انوه دعب غلاك تصوم اكرم مذانءا سامعزبا ردود ندرك نيفغب ص نخلي ند يغيننغو
 نإ وم ارض نيفوكذ اربع دن م ئكرد كما جوصنمو هورككلاب ٌقضف ككو لاب ةر اصف اك عند نبدردو

 و ايزامنوركوكفو ندركد انوكد نهشهورف هدرتو انييمادل زر اني ند ركداكد انبسو عيال ةروصقممنمو قتشاد
 ثري دسم رددوجموسز ظن كنان رفعي نرطلا عراق ميل درنمو ننكر دى ون اكلاطرب ندان تيان
 ٌكيايوزفر روصقدرأن هل مان رامو مان معرزاكراصنل النمو ندركشن اكابماحومل اهرد نلعجان امس ىلع قلل

 انتطب مد رش انوكر هانوكاطسولا قف وركل ير صفوصقب فرهلا نعم لا هت يلا زعتر خرا طب يجنن
 دنر ازكي جف دنراورتب دوج ير كيما مدا ص غانا وزعصا )وصح عيمضساذالاد قر سكلب راض ءانوكريضف
 ريو رار صفل عايل خلاد با نوريباثهنرازكتو دشارتشاد 7 اييابو كن ذ ةروصفو غيض ل مو نيزعنا
 فرات مالا يضف ندركم انوكوعثلاو ةدلَّصلا نصمت ماجن يدوكب وبلا يصب ثربالا: يح بحا صوفا دعس نب
 تلفن اذ منع زمن اور اّيحاب يزجن ان ديك ن وربو نتشادز ايراقد الجم الاقب ندرك لنهر اصناراكدد
 ةييمّصلا ناو صقترو:ليوطلا نا ثيرحلاف نوازالا اب هانوكن اكيد ان ن درك ثوكو هاك بعد ن ماندو فل الم
 يلقن اتطتزنن دركت بنج وعاثوكمو ن عرئضفمر انصتتسامل اس نواز داع نينا ون دن وش هدوسو ليطت دف

 مو مِعدازحتب ا نويكحو ولذا هرماوراظاهعجذارأب رطق موركلمصُم قرصان ندرك اممنركلاب
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 0 امد فموي تشن وس تيد ابموورنزأدنأئوسديص

 417 تنصت سرا تادعتاقسو يغالي ؤنتس اور ءاذلا امر هلاطبال م ريال داس هاننعا ايمو

 امك دف لانا يار .تلاوهدرمض قلاب هلا ره ةرتكداو نبك لرب اقم ندرك شيز يك راك زك
 لنصنع ناز ره جدن دديتسوجنروطدو» كب زمور فيفقلاو تاب انيس انس هل هراوه مثلنا
 انكي, ةرؤدانيانقل نمار سارا ابوه منلاب دوم نكس ناجح كك روف نمواروغلالعشعحرو ثبهذمنم
 سو 0 ماين خ أسود نار نموا متنجاشو جرب خب اان ةرتزل ةطافر اة نتن زان ارجب الك ملا ةروهنا شوجو

 6 اىطزا فن ويف ىدر مان رمت نير هاع نبه زم زأ ل ريو دامي عملو وركوب كنس نك اركلاب
 ثرذدندركلانناىركد اولادنا ندرك عاجل ريان وكلاب ليو ت تيب نتةقء شارع فورم ايل او نادوهجس ع

 لصف متاوالالا ةرتضملاو ريما ولاد دازملا رمل! ضاعت ةالاقب نرش هلذاجريههتنهزتلا نوم عدا
 ةقار قمر تسال نو اا هرتعم أ كو نأ محند 11 0 رياعلا
 هلل لبان اورق تملا ان شاع م ممل وق ننس ادركنف 000 وكبر انما نير وكرضلاو
 ' مؤ ىزم عرب اضانيدتخل رت راق املإوقي لش نين يه ةاراكجاد رشم عضو مهلا داون موك املا اكو
 نيل ديبزانماو يناثلا كتل ف ضلاالاو عرملا ف تقلخت لزب زو ثانما جز اعؤدتفلاب مث تر اورش ىدرم مان شاب
 قرفرعملاو نرصيئنال هش اوان رخا ثني انرسحلا ل تنب امل نيئالاتس اكول ةا دعت َو كيل ثلا تانية دلل تان
 عالانرفلانوكناآلاعإ زلاواةرب ةجرؤشلاالك لا نموببال فرحا تير راع ماذاعتال تعا عملو قكنلا نو وني
 اوت غل ناك معلن ةرصايعمو كلود كر مرش ثويأ ءوزماوطسلا ةضنرللا 122
 5 ندع ملدا لمد 5 نبأ ةورس م ايد عر ايزضد اص ناكو
 لمكلاوتعإ يللا يلا ناب ىون مقلب داشار كنج ن دش: داما | هن ضريو هدززييئ اهرب :هناشاوكس

 000 نابربىودو 0 مدد مرعأ نت منش ”كننللا أعرب“ و دوش دوكىود وا عميرادل

 هلق راش با ثكلادنمر منج لن ةنؤم رتل اس نكؤتساو دؤدزت ري رح من دش هدددو نردد

 هؤلعامو وروح ةطادزدأو 5 تاو هربرت ل جف عىارط هدرك نانا راو نوكل ابرز ىزجمراش اذن
 نرشررد اذو مظيمحلل بهن قمسملا أ قدر نمو مود عماد نىناوتثافطشلل نمو قمم فلاب ة/دقر 51
 11 برشلاو:اضشل ندعم ةرصلااو نان ةءرقمو ةراود درسكلاو فلام تيتو هلع نحل اب كك اهدق زو
 :ةقاردقنا بولا يلح ترو داموب نيام ءلرلاور تأهله اذا يدل ون درك ان تلا لإ
 . كس أنغام هزنج وج كب ردود هذا ارو هسا عدل ةردأ نبل نالنزمراو كنعي اريل سو رارشملا دع
 | امل مو اناويريرتس اق تالخا ع اشير اهيوصند كيوموفو نيج رككاب رئت نزلا طرا ندور ار
 تلاعرارت ءنالار انهت ول ذتلا لل لقتوجح|مدقسس ا ايت ساوح دركي اننرارطنسإلهزش هادو يلع ع :نّعم
 .ياهماي نفررد ؟مساوةلإب ه انوكورترركا درك لا ا حاصإف دانك ورم هان ىرالاسو اوحوشكرمش لاب داق يلع( يذلا

 قشاد تهاكؤفلاب ةدازت كلب !, لاب دزت نع تغب طسولا كب زاهد اظن ضوه ديل تليزملاب دق هيزكود تسدزاؤا

 نش ادوداههديط وزر ابددددرل تكول رزقت ساوة درت سنو ديلا ترن نمانيرلسرااقسإ ّنلض نظن ف أى غ
 ضربا مير . ليزا ان وم هرودافدذو هندذ اثر ثيوامز ارد دور همه اشم لج نازهسز دحر ضي ثوم فان
 ” وام جانب يدب شيما قنو ماش يسوداما كارلا: لازلاب نحرعم موو ا
 1 ناكر باز هدو 221 هراومهو تكينيمز هرازه دزجزنيس وك ها هرادات”ىنر د ىرإ واجمد 2-5 ًْض ملئمرعبدم

 كاتو داداب ناي طاع ذمه دزاير ورّرقلا موباهضمبصْر اك تع ندا بوي فو درانوامنممساد ل ءث رول اًهيدزم د
 لضرززير كلي درد كولا ةراضو اج مااوانم مورد رنمإ اد اورسم معلا انزهدرس بش رزددةزاثو مالطا 37 موب

 .ةفد لد ندد با «ةيدو نينهتب: رو بريل ةداز ملا زج تبصر انقذ ايلا ثروة منمو زون تامدان ماعز 5
 امعنلا كولا علان 22 0الاييو فلع :رعوضعلادشالا انياب ركل ا هذا اند كر وفد :ماوطز ادا هدييج



 0 7 ن5 : ا 1 5 اا ا 2
 سا اد مضل زجاج مهلا ابر امافس ء|ضرالا نسر او مدوجيو مير يفير طش هدا ان ضاحكا فوط نأ:

 فيتااهل امن لعا تعبأ ايت فسونانئثسيو انين صوب لك فورحدجى و دعب تيريوقسمملا,نعلار هروبظدو
 ايوصن,عاضقدر شالا جرف زلال ةضد اع انت الاوفصلل] لسالاةنرهدالادس ةنارلا مسالا بحول بارعالاامايب: رعا اهي

 اعلا خان ترطضا|ن عيلوكد مزن الزعم كلٍ يدحل هاج اد كل زواج اهنولؤمت ةيملد الج مالكلا مالا قنا
 ”قاعم هعيلاربو الداب نعمراعمربانمر يصارع يلوح هانا نيرظانر ع مرح ككد لاذ لعين ايجابا اهباجوا
 ناتؤمزسسز ةراغمدلاش هدى اج ذك اكملبالا ةرافانطل اهب دش ال هدرؤحووشوجاكد وج ناس 3 زفات دكتانايرولم .دديبانركرونسووذابددركىدابد جدا ش وم هداف .ءاغل لصف ندشركبدرباقنعسدد نورك

 العر ةددانطعدل ةدحاورن ارفع مشل اقدنادنن نيو ماخر كنس ناوهدود اف اييخندو انين ىدددا عيبوركلاو ثنلاب نيكنفلا نتا اه فذ مانو مانياوربابس تكااودنايمز ايزو سم رم زمان عندو انس روتف

 بز بواعديبساضياوؤتت .نلابلا مور انا لاس نداربا رج اج مانو ةدحاو زلزنمو
 ددومن امزىبو نانكو عيددو ندكل بعون ايرويرف نوكببنبرط] نلف ضم م راول اجامل هز با عض 7

 طابا دوب هدانفا بح الايطنب سي نينو ن ايمكاهزودز|ىذعب كلاب دام ردو جزياوحن نعش ند 0
 ةركودزحافت (ضأ تعض ن ريزانروغر اف اذكرملاو نوكسلاب نكح ةزجاذاي ىاراخنإب ءاطترنمكإا لعذر رولامما

 ١ ايل زقفةزحاذل بيز طدد ندكى رباب ةزافم يكسو يقم ندونم كدر توك قواك يضم رزخ دريان ف

 : زل كزّضد طسولاة طم فم كوبر غوزغلا يبلع, لضم ىإ لع خال يزد دى ركم ةرباد كب ؤشاو نوزف وفن
 هرئزان دؤقلكذا ىفروحافزداد بى ايزسيروعو ريانا يزحاف خادوس كنان كرز دذان وظف انوممإلا تل نيرو
 نينمدبررذ أ رزبو ربو يمل امدودفر داق هدنزانرايب قيضلا نصر نلانسيبرشملبراغ نامزجلا ظعوارو رو

 ن وري ل دز ث ينس اييضركلاب ةريدتف ردن لوك كلاب درذ شكد ننكر ندا اذ !كضلايدهرفرعضوم نرْعَم جنوكتلاو

 تثئربو دمذا نيكو وز روئس نركاريش نادندو نّرعمر إذا موف هت نيكو فمركلاب راز هوكرسزاتسج

 لعلاني نزنركو كر هكر لاذ حجو ءاكد نع كثيرر جاجا اذ زى مهى راكدا نيو اكواب و نمر كبر وئس دارن د

 اكو ربش بلرازذا مذا هوركودنتيعركرذ اماه نمرة لعة ذالك نير نانه ترهل ذو ةإللاو مجلد نانمالا كيف

 اراب تلم لكزز ردها قدم اعود اليف
 ةداي رار ن الشمل ؤ د اهّرحاذفو نرحاالا يلازم هتلاب لاف لشاب !«ريبعو ال نري مدازيل بت هدر ابوك

 دنبسوكل مد كلاب رزق قر مضلاب دود طاثذ :كسو ن ديباج اشاقتز | نكصخ كينج مضلاو ام
 هاير ان قيوط ماجن رش راب ززقل تدداكشو مجدد نطو ن ديسوبزكميؤبذادوبر شرج ركودرانعل وز جن هدزا
 قران افطعز ادونىجروبركى در مانوفلاب هرازثنم تخدم ما مناك ععدرش تندد لبلاد خذ
 0 يضر نتسسا ككوسفت بيبط يبول بازبا ربو لوي موا نوع نتن ن وركن أيب_ وسنه ىوب بوضع
 لتلافي و ركل رنم مسارب ن دانكمز و رراطنا ند انك ددد وعن ام ير وطتمولعم كب ةرلض زب ديس غور ايم مغلاب طق
 رار وز اباشكه زورق بسام ورعمو مل ذويبل ا نم مزه ورطغم ليز نيو كال ىف قش دوهو ن وطعم طف مقدر طض
 رظف وون ارسم ءارط انو ل انحف اكسو ضرالاوتاومسارط انونمو ندركذايإو ن ريم ايرطو ضيف |رسكلاب

 يرك فذ مانا بابسدشكلاب ندينمو دويخو قوم دل ةفلابر طنط نيسو قف ماركت ران رجنوتو علا ررجبلا با
 الا تاكو طنا اولاو يالا و تساوحان ديم ف المل قرط دل طريح رج ز نحو ظ نعل اق [”ضصأ نعت نيب
 هلت ندا ويس نوب هعافرتفنا هوم يت هانرمضلاهحةصنبو مزاد داثكو نا هدندش هداتكر خف ملظدومز ادار
 تلك لاب ةراثط جاسو ارتي ففو نركب تازغدو نوكتلاو :كرح اب لت تشيد ناؤغسإ كلام عرتتف خاونيمز بع
 مالاث شؤيب هيدبرت فد ومظراننم ثيركر ل عذائعلا يرض لاب فخ رهاؤروقلا فب هيب يصف ذا ندب سورا ةدرعججو

 تدم م ' 206 1 ا ا
 تتفاكشو مادالضلائيودراك رش ن يكس وراد ق رجل زنا مننفريفىدوردو ةماعلا جزعرت طوهرتسو دوس

0 3 2 0 0 0 -. 

 تو كتيراذتدا شرم ثمر فقم نازجو نام نهركخ اروسو نركل اهب ىوجر تتقن اهزحل اين دركاك وجه زير اكمادباذ



 9 انكار

 ةروابهزرب عياو لشن ينعون رى ايببو ناس درر ىومو نمد كساهدانسءس ناز هاملز انمز عدو مناك عرفت غل

 ٌمحاو ونعم ماو هوك اميري مغلايز فعمل حال 'عيوفل زا. ناذ يؤم غيصال اذيدو كؤمز العا وركلاب كوبر فنع انه انج
 0 ضقمن ايجب ناس دنيووموضلابر انما صباب هوه صامل زم مال''نلهاوزنعال انفي يجرون مضل اي زنع كاؤنم

 من نص اور شد هر اد نعوم ذا ةيدازتعتسا اذ ناساو يسم ار اضنتسا ع مالا نعّةونلطلا تعوبإم دؤخ

 رك هدو عيضولاو نيل ام عجاباذ اجلي ٠ امل و ليفطنجاذاج ماهو نيفحبمم جهد راكدماذعبروننع وهف
1 0 

 هعيشمازو يرتكب نةمربد؟ وع سرككلاب ةراطنعرمإل اننذ نوزنينال عة نضر امائبو اكاعاه درواك كولا
 طقنإب اكسرافههنبرزيولا يلع يرجى ذلا رم العن وكي: ضر ٌصياو ثساحشنركمو هدإبرب فوك هبانراد نجوم دؤا
 "2 ة هات اني ناكل عك وزن ةييوركا رزتغو نازجو طول جو ثمدزا عوير وثةملشميطل ايروفعمىرانتلا دوا
 دزتور ايبا همت نس وك عاوجحاذإا قه زتعسو أذ وعم وحس انجزحل فب تيرلا انهو اعمزسحااهلازيدو

 ابدى الددو كِل سار از ثم مولماا موهملاوزعو الع ل عجب امل رجل اقباد فزمجوهونلا و ئراببرب ىزبج و يضوك
 ؛نّصم ةرومحدوموراغ موفو جزتاوجوؤحؤإو در ؤلنإل علمود مدلاب روع وركلاب رار اج زعرجم ز عربات با

 انوداو بؤدو جول نم رجل اثر يعز جورج ةزولغلا برجل حرا :ه دولا ده ةدوضّرْسا امر اور آَيمالا نه
 بدوسكليراغبااهيمايجو مهم وهوبا ضيا عع هنأدشت اطقب ثوملا نرارعو قرلا نود برنو مزح حرش
 :ردُصمَوولاب ةداغجراغإل ثويغملوكى اثلان وكسو نيني ميكو م ئمحنؤ عا معلا وركلابرم الار امتي تلهد
 ىيركيركس عما شما. نولوضصيل ب لطمل كريو اهمجد ةارلا نيريجمنمل اهي دشلايىورب نانزر كل طز عود لوك نوزع امرت عع
 2 هردمرزعل قب نأ عر نيردضم يزيل و نيكشلا زج نكد شت ركلازع كلان تس اذ لجر عبود بقعا
 و ووللان مهدي ث زعل قيوم تسد ذيب خلاليدنم نمو آد ٌعغ دس ندرك دزجو سوك وب عيانيضرمَع
 اًناوذؤمريو مونكم دا فاد امد + مدع اكلوعفم زعم )م اذ :وهد ماعز ل>وهو لشاب ننام ب ازين ركنيمز م اغيهذ

 فيو ائادشااب مارب كشخه اكربذدد كزبس أك رفع ارمل ل انفال ثاوملانم ل! ضلال امورماحل !,هإب انثمل لع انرطعزي

 498 بزصمثررك ىرّصملابض سوز اهسكزمونع أعل اق هدرؤحئرف باد نب كب :زيورماننبمذد تيدزمن روفر اب
 دزور ن دن مرك باذن دش فو نرش روني ظ شما, روع اب مثجر دش و زور بن درؤحو ذو ىزجره غمد نو
 اتعب ور اتمراغموهسراعربانشغ اا تعب نم !عمللال انهبو عفن هل خب عرجصو هروههراغل اين رس أسر ثعفنم

 د افافرسان._ داقناكزباطسجاعمحالال نس ريوطن ارسل لاو ربو خصتواراخم ظل ذ اكماوت مالت رورلشم
 جتلارطبلا نانا هناعيجلتااخلاهتلا]اهيركتل لكل ؛اموهويلكلان بار اف وشم نقاب نان اجذجلكلالشمر اص مملع
 2-] افدو ثراينعمب صيد نال نسال مو هتك ير اقنابسا رخل شم قرع كش دور قل و هددنمو ثيدز| جونو كيرا
 داوغموهذ هرو ال انهن ككراوع ةرر انمارامد ةراقزينجب يلع اغال افي تدك لد اير افشةراغ ا ئلاييرشما نامل اهبوش
 ””اهيلع جوزنىإلها نالفر نال اني ددامو يب ا تزالاتب نقف رس دووم )يخي خم ثيل افيو ل ئاتم دا دوامو
 قشرونسو فلا عرش كن يكرس قدما نولوقبو عيسااذإ اع اةناظاراعا طوقرنمو نطبود تعراروادددا'ك شرب

 ٌئاراما عممالا لى قّمااول اةامدؤااذ ا نمو مادطل ىناتماولاث اكن لا ضأول ناو دزهااذ انرماوراءانول لوفبرمأنو

 ل وعف اناطيو ايد ١ وعن لُسر وغبريونت ل اذانور امل اروغلا اشو ننعريلو ارياكءروخل ائناوري ئىعغنرإو حج او عرمسا

 نئفركر طاو نرش هدو قضي نب هراخنسا ةزياقلا لن اعللل قب ةليعوبا#ل زلنا ظللاولزن اهلاوروضإ اهي تششيت در رب
 ذو مايجي ارج ريدر ل هاداغل اهم منم و صمر ايحزكش ان دعب عمور ككلإب رع ندر اهارركسركيررافت شنرو نحاوج

 1 11د #9
 دوش عجب عدروبع .وفورانعرزها طخ جلار اعل انب كك موزع ندرؤحكشرزفلاب رع عربتم غلا كيربعز مسا

 فا ةلماد نيم وضد روب م اهرئاقمموموتكلابر انضم رضا غلاب وماي بل مق ومحو نتعب
 ناب ترراسر تعمم عيان تميرع ةود ورواه ادع» حسك رايعملحر مملأو غلاب يمايعة ون

 نراد



 درع مب انهلاهسدادهبوى زج هيربشمس نونا لو اراعلعمانالائ باشولاثمئارءاورازج علام

1 

 د دوفغم رخل مهل ايدوتغم لالا اشجصضم موغلاثيو بوه جارإلا بالف ههب رش عبْنع موثلازيب تاكطوفو ؛آملإنم

 قب لع رضاب ابن تثيمورمامح ية بكل اي خذسر هيك ردا د لكؤب لعل كوله عمئملا شم ثدلاوطيؤلا نمي ني
 6 كن تك ظ400 32000 5 500 55 ١ ا

ي لاقي غشلاؤ ءارنلإ انه اعّجامّكاو سب 'متلابرغوردافو هند درُم دقو ندرك
 : ئساتشلادرغاي ثدحلا هدم ا

 12ج بشدرثكمرالو نيذد دراذكى اهخادوسو كان كنس شرد واجن دوم درمان مهلة يل اجو كرم
 00 000 00 ا 4 : :

 .. -طظرتم لعصر نغارمرزأل زرس هوك رلكر ازهوس نلن اطرسيسو يدعم : ةتيكلْعاو يرعب ثريغلاورطتمرا دما" ف

 كعلإؤ تبان همدغ تبث احلافي مالكو الانف تباث هللا تي حرو خي اد ثفل ىويكو هرنامرجونبسوكورتش

 هع يضوشو نيكدإب يرن نعشانكو ندنا.ةرداغم وتناول عضومف تينا ل ناكذإ/ يلا ةرملل كلذ لاق
 نتف ناررف يلا جاذللا ةشرنع عطقي إلها درج رتل ع انزع بوهلادبو رع نملوع ةمواليكلا ووو ازرم

 لطداسايصو امها ةمزغن الفل ثعمبل ايدي د ندرك ابو متجهجللاذلاب ثمواع ىدر” مانا هتضفو لال اهضير لن

 لير مو للزمان اب نرش رموز ريفا يقرنمو ورشنل اثم عيا ةمزنلا ربا ذغون نالذل قبو كي نش رع

 سكش خت هديبوب ئه اكح0ا نيكلاوهو مدانغلاةرمادخلاو نازل عموهوتينزنلا تنل ياهو م
 كعشوا بدال اقيم مآتم ججوتييزم ياو 6 معلاب ديزل ذا كورا زيلع بولا يول قب تسوي درؤبو
 ةاناوتكو جزعن اب او دورلادتاب رخال تلوم نمد دنيز فلاب دوي ةوشعبل اني تمولءامو بلع نكح
 نيفيا رهالاو ترش غال جدجرغارعذل اييىددنإ كنب ابساوايب كيما ٌعاموعسو ق وعل ل شوهو نازجو

 مامارمل يل كرهثلازعماملؤارلا مند سول هنت د ماّتسدل مون ةروهن يبدي وشل نع موفد
 ملكش نعرتعناكع دين ينل ليدل بالصمت ألو ويف ثمل اؤدرهلادادبعلا كيا ءّملاور مرورا خلك زعو
 ”ةككاض عقم وشم فلاب راع ارضا ززذلل ورا علو ةربزعو خرب داجهريزعوّرفي جر هدوم اند كرك مع هولا

 "لعبد لعدإب ثرزضا| افي ند اننا تلغنيسرزتغا هئادجؤ ما قره ازجف كاز ناكلام كلغ كدومز |انداكّر
 اسوا هربه انماو هربعربد !عاشان الجلال ايبوكتو وحر عدزبغا لاين رشي ضيزهو ردم رجع مانا معا ابن دما

 لئموهديزلا عب رعى رطعةهالصمالوسو زور لذه يمس رع وتتم انرنمتبلت ايزل نادلذ نع ايوا طة دوطلخ

 ةلنعالل ثيردلل ىف داميلعو هيا صتف هل مونل ايزو نيا يرن هد جركركلاب ثول غيآسلاو "الل ككل عيب
 0 اهبرت مو دحاو ق1 واط عاودإز طعم سارتلث تمر ل ام. شورو انهدوعبو اهعوكر خبال ناوشو ةولصو

 لاقي هياطيةند قبس ثلا فدةمذلا ترف كر هل تلا تراخ تكا ةثيمصإلا و ريش دش كد لولب
 ةطروحو تعفنرعا ةتدىوسلاثزدو تركع اابازعؤ وتلا اعدبز وبات عصي طوتغل امداقمجونو :هطلابد اثم

 ند كناراخر داردوحيبزخايرعمّئظاد جزاع كلاب ةراؤردو يلزم ةندرب إبن ةزعأ تكا ءذوج خيم

 تعاطوأ مالفلاةنثَت غل انب ل دوكن ادند نمازي وأ تو ةإ لتلك ولقد كابات اهناك تن اريزترمسقتستغ

 ةيئاةوصبزيرجي ارا ايبد ناد ناجو ولكد دذاوان ددشو دمه ززع ننشر شكو نرش ىساكرإزعةزاثم

 تيتا رول مدد ساق نيب ىدببس مهلا: كب زوزو ة شد خيسكلا,زيزعدةزب زيزو تلح
 نوجلاثبمضلاب زرع مجاور برم اثمرزعاي نست عن دش رايبصدئرايب هزا زعير ضلال ل بوعد إ[ريع
 ودرب غن دريس رايس ناتشرنو ارضي ازغا دزغقونو نإللا زيك زذيزان مرتك عاريه وعي ائيدو نوجبو

معو ن دكر اكد انك هس اروْش نديْسودر اب توب
 - : «لامند مت ارو هت هي هلم لما هلل تل 

 ثسحلا سم ءاذضعو ةداَضعف م نمد وضمن الذونيون اكدن دو ثوجرشجملا ةرانضخر انضر ىوش لكان

 ننكر دع ]فو .ز نال طل اهمزع لك ارضع مهب يل ضال حا يب م تحدت دابا ا نحو بت هل
 ترقبو ليبورعصمسؤ»ناوجدر هذ يزائليف قدما فرشسار يوك نسور ماش تشاد ابو مدان حج هنا
 رفعت ساو يسون هع رد رو كارو امه ناس زمن ضع هل انو نادال نيكس

 نار فح ( ع ن ع ىرابب ندش نادركدابو ثحاجددش :راثو ءاءول اذ ةلجحلا علا برن او كلك فضلا

 0 قو
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 قدنال ران اارلوملا

0 
2 

1 
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 دازلاءوبنانضلاولاةماالن علا دبع نهض نمل ةريسيقدنل را لاةو فيل عدركو يبكي نال يزعل ا دبع زهد
 . لازما رزفلا الهديب ا جبورع .دىرإؤلاة ةوحنبورعنإ عقارب تلمع عوركوب انهو نورمعل ةربسكلاض
 رين ب الكر يفعج نبك لانني نطلاد مامر بالكاد زطعج ك لامني اه نما غرار اتم الهدب رباع كبدومب
 تف درانزتنعزكيزعزنم ثا كانجنونلاتزربلاونبزيو اومن ميدي يضددبو سوو وبد
 ىلا اي نكبلاذا"انمالا ميج لشن ثلا رجد جت اموعبناٌ يشن ان دموددونيزابجرهو مجم رش مادنا ةرووع
 جيغا يقوتشل ايجلائءار وعرشا مب نازا كر السحر دوركشل فمجردرنخرو كل, زيلاب سلا تاروعطع مهضجد ذو او
 دل وشب دعب و حلاج نيج مومزللروعا هي لاتب لشماو جمضلاب نادوهرسز دؤحبوللطجوركناو مخك خاذ
 10 ايراجر أئيرنمل اب[ ناو عوج كب ةروكن دش ربك ينعم دروعروعاطاملقل أكو
 روعؤم د يرشملاو اللا نذلالا نعم لب ارزلا تزحش اها امنوكسل ثعاوهرانيلصا ا ريمعا اهنيواولا- اجو
 هسايف لكريم ناولالا:2لاقيال هزتسسيز يساوي رجاو دوس ةوسالشاز هلع اوحا بلص كلذ تر اوط ع و
 مدام ايو بهذو حاولو يجبو هروهم هر اتومنبع ثرعرنمل انو عجضول ناد وبعد عفن وعاو ععاببوبعلاو
 ابطا تشد: دوع فالف تهزكن ص ممبلإ ضر ارعإن هل نيع ةرياطل اهبازه» نعل ايو رمبهذرماتلاّى اما هداعدارجلا ا
 دداعز بربر مرد لاش اخو كوت يبرشتلاو ضل ابراوع ببعيضلاد قفل راوع ليم 101 00 ريو ماجن ندد كش زي :اروعبن وكر فرا رام وركواوعتلاش اخو مثجدددو 2ارناهىو هزاهاودسررك كس أن
 ليت سرونتساوتبر اجب ةراعتسا جف راوع يعور أع اهيلطالرانلالارونماهاكق ير امة :راعدبر ثشلابّتراع
 اذايراتلاروُعاد كخماوارصلاكلروعالاهبو عاطفو دز دراسر ايواجروعمن اكم ندنبسز ايراوعا ندْسارْزك
 هوي افيد دنس ادركدابو نازا نشك ابو ندفكجيور دوس او ندرك يكبر يوشم ن داك م ككتو بضل خضوع فارم
 رهن مرويدداش نر بجد ديمادركث مب ثسدراونع دّيركن انا ابدنكوركبد يره رشم هرباهم ديب ديييسدد :ةاليدابحةدوانماروول هج دك جباهشكدل يكل عت وعو فرس دادالانعةدؤعو تعكس نع
 بؤ ماهمو ةرهاع ة ماجا هاعملاد نفل رولا ثيرح اان جسكل ايرهع ا ضب معن ديان ناكتيالاو كيرلا
 . ًاييويجرعماوهو موبزممد خبد جةذؤبعملاب'اووصُمرابعا تؤم ورعد وكنا ولها خروكم يع ةينادواذعب
 لاربع نييان مزح ثيردل ورب دهوك مانو هدد ةرشع ماقال داززح م اذو ثاماذإ,تم امينه لفل ناك ةوشع
 وكر وجو مو كرب نايم يبسط خت مدره دوك دردناو دو بلل ب ىدننو فرس هززتبو ناكب نايبئدت وو
 تغير نيم بزذ ما ن عع ندركارججبسا ننذ دومه و للطب ان ندشس ددريرش وك كيمو نفرد دوك نيب عادداو
 متوفر مواطيفح زيا عو رب عفت وجو يالذال تسب ىزجوهكزد جيري ع ص وجوهر مضر جالا عضوا اجيوردم
 ثالسقمألا ريال دل يكاد بيعمل «دسي يع نالغزايو كاد ال انيالد ار شعوبالانزيمل طخ هر مألا كله 3

 ىريكاناكالراّيعارورايعرسال اور نمت غيراعم سيزداد بسازتش اضل عب هراغاوأول ابربومل انيالورلوا ترمسكتنشم
 نيبو موكم اند[ .كيراطرايلادنمو ثاعلش مير مولا 2: جرلاراعو بهذ كيلر جب زير نراعي اتيوزكرملاو ناولتلا
 كرز 0 ادمن درككيعاركبرجبر حن امدقنا» ندركتسارةز امس اعمل ز اعمل عو مانس دراعن درك نزرص

 شاور اكرسكلابر عزه مبرد دناهزيروكتك دزتبزتشاق فلاب دار تام ضير كلاب عم نأنب مسددز نك شاجو ايي
 كونوزيمز عاب دن كنروزيرإ يعاتب هضلاب ربع درك يتعضم ريغ ةضلابايغمخْل | ) كصق جديع شانك فك
 ميغدك تصركرنراباّملاب :اريبع شان ةباد وسو زارع هاطو نات ورد عوير هز نيرسيت بس مانو ابا

 انضالازميهو نتشزكروو ندن امو اروع ككو نجمع لانيبو ايان ضخ ع جوانع ناني د هربش قاب
 يعل نهاد ضقت ل ازبال يالغلا نزعل ئىقتنمو لذ دجبزعتتنب مدا دلع جرجا دنا نايل ايريغلاو ضأن عع
 7 كاد ربت يندر طالب نين ردارابنداتاتعو اح لطرد م درارمو سكب دؤدامافزرب ىو
 ء[ذقبان دو هدالغجورنعتضيرغغ ادن ذاب قيصر كك تي مذلاب ةرسغعو در م انيمي ار قزح ة نانا يفرك

 ترم نصا ىزهودوإذكهن وضتب تغ خاغد ثرملا و ككوتيصر مو: جورج اثم قفل هرثعرنم نوم

 ميش



 سو

 (ةقم دي دشتل وبيلا راثعاهدماواهدراد وسر افعن تح كنور الع درف الن تنجب لت كوبح كلم واج
 ندوبرتسومواركنكم ن دركأشو نداد مانشد قائم ؛اراببادزشا ندرك زو امن ىرعانت

 منك ىراكو ىزيجه ردو باب

 تبادر شد دؤحاب ن انركر بش 6 فو مضلاب نقر وتس دش خير يدراننضاراطلع تلا ترق اغانهنإل لل هوراثنعلا
 ترو ايز>نخردونيمدو بازلاء راكع نانا لامع مم ”ودمنمو لذ ون

 داع جضومةدودم ءارثعزناغرابساو

 لابو غيض يلحرة حجز اكن وسيل قرفعنالن فد لاس دنإ ذوو مدن ناس ويطع نيكد خرب اج عون متلاب

 ةيرفعجر جلوودصو ف أو عع دشهدناا««اين ديزرلن شيره ثقب تيغلالجرلل مؤوطسو ةريؤع موبلاكت بارما ضيا

 حام طورهشت نين اكمضل يطع دوثخ لن ززو !روارك حمو هدانا نزيو دنلب هدف تليرزد اعنيراال ىلا ث ريح
 "اتانو دوج

 تفاؤاتار كيب تو تطعو دوهر دان يبهر داداظفل نباو سو رجا فعلن ضيم ينم غن ن دش
 ديما جاد

 ًةراقتا جوحناروتس دددفبائاجوقعد موي تن لنعمو امداد ةعور ذا قعد سكل عتسا نان امودشاب
 معزا عز ش ودع ان ارمكن دام خه دوريكن كشينبمذو بانر ائيعا

 4 اريضب 0 فانا تقل لاعب 0 وحر[

 ووطن نعرض قلها وارقنعي لسا كعمل نعل اد كينج ره) هانإغ نقنع شت باكو ناز
 ننال وسر اياناق يم. ىلا ةؤةزكلانكعلاو ينكر بو ؟كان عماد اهنداد ]بم ركع نود ذاع عممع
 ناباث در اكمعادزحنطد دلما ىوبهاددنوادخز ش رنا ركرايو نإ ناناو توراكعلا مال ان تفر
 كليلخلوا عطلان ايدو نارإب نون: بيور نالجياؤطب نمرضج ول ضميرك كامل ادا مفر كتع لانج كيرا
 ل تارعن من ناك عع نازجر نعو. دش كانو دددو هنناهزطوككر دكب ا! كزبتو بارشو تيب ودرد نب د فب ركع

 وكنا مالا لاو دصان ءايب نان ريفر كع دش أسد نعودد بارغج در دعما حرك ةدركى ارض كن
 ارت ذم بب جره صارسكلاب ركب ندر ركن نأ دخون درك ندر دراكعا ركع نان نيو نيحبلاو نيتسل للا
 زلالضلالهايهانت مءاسحساّتلا برها مروه ال ثيريلل ف ورشدالصلوا هركع عدو لصاعل هركعشلا ناد عجم
 الَحنايدصماهو مى اس ةعنفيبادووفاكدنز مضلاو غلاب مميت ىدرلا موصزمز صار اعل مركعملاو داع اليلق
 تلا ناتف ءارنبالارمتسفر مالا يلع ثلخدااذاذ جونضم وهو امدح _ غلا ل عتيد تار ل نو ص سامو نسا ريغ
 كلان ولا بصب منيض مأللاب تار ناد مما امدتإرم نق ن/مل ب دئنلار ضو يرو رادججالا دبكونل مالو
 كقءركت مها ل عك لق اذاو ماو دو ع هنا ءانهمتةئدلح ان معو متن ملرععو ثلضا اال تو اذكث اضاع
 >نايمدشوكا مصارع لعل بط ناهسانمل اسوا هال عل وشك اننا :اجاتدد داقبلاررل ءكرازعاب كلاما كك
 تبانقرائلاّن البلا داو يجب ورتملاو خرا هلا جور نسايز سلسيلويواوابازاؤ در ماند جرو ناد

 طرز لك بم كرز عم يوططفدو يوب +: يرسك مانرجع اره ةوشدرعنلالا عرعوهو فيستات
 هننشبو جرب اركدو اوبر دومدهرمب ثدرمل ام ةركلاؤ نوو نان يشم ثاوطالا عياض مريع  هزحا نإ ككل

 ربا ايون اورعجو هاسثور عاف جهرجتبادو مور اذهل اذ منا زيت كدو نؤهبؤرمل اونا هبورعلارعبجو 1

 كير !زيدؤحرن اناد نر كر نيوكاز ان برعج يدها د ندر احدد هاندن اذذو ةرابزلا نابل او جزاك اذان
 مرو ممزعم داب ار ما منعا ن يعن دركداباو ناديا: ةراعة رحل ةيورنبال مامن عل هرعموهد ف ذر ماند
 ا ةموع موغلا ثكرل اود دانهو كنب قموعرتض نزحرماجورومجمد ايري ةراعؤومرمم قفا
 نمانرش ابار ى لس نيا ديبوكر كل شاب نانجأ» نجد نيمد !ب ىإمب نوجاد مكى جن راد ير هدرا ا حابصو طلح
 اننى اج يوارضدرا درو عمري يال هببعو كزنع يت عا ريو كدر در ناي روممو الدم ايمامدنذ
 00 دان رسرب ريع اب هراعقعبشرمأعو ندروأورعد ندركث دايز اةعارلزنم ل جرلإعاريبوكيو و

 نارد ى اكن نيتي نان كداب ثيل اع برد مان مضلاب ةداع بب]شل/رسلعحدب نير اجيد امراع نازجو جانو 1
 صعنو خو لوو باجر عمم نهراعْمدمَجَم اهدركمتساو م |ودد انهتويدو :وصومز ار دماّمِسو نداد

 يقرلال المديل زوالا عذدزملادبع نعد باطلا يرع نزل داش لان رعوركسوب) نتن مان مبا قم
 "نيل ركز ةداتق ل قم دالرالا انما اهلل مامي نامل اقنع )نضال لا ثالهاوتعن ليسا هدانق نع

 سهم
 ىلع
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 4 ال اه اسكلا6 مكه عابوكد دن نارابو نتسردننيكمانيو نازجوروكتان وشنو ركمدز ان كلمع

 0 “ اديصعونبرصعا ببذل ةبلشم ةمل كرم ثبرعلاؤ د جكو ىاججءانب نبتضتعس مَع هدبعوب دنع هاكحانشسو ا

 يلو قنكوانيرسشا تمنع اا اكب زن معبر ند عل نصعا يلا وم آله اجو ءانرمتنلاب نيصع نعل مور مهم
 نورصعب ىو بنعإامعنموهون ولعت لهو ةاؤيلباوهو ةرصعل ازموهو نوخحئا ن حج معنرف فرساتلات اًمرْف

 مهتكوال ام هلل ونعدلاب! اتعب تيرميانم موكذ ال ام نتشادز ان, وكت دنا انمتديركت وبر اطنعا نوط
 اد ماعغط ةريه ذو هناراوكت نديؤحبا كرنا كرن ارنابولكر د كم اطل هربد نازج د دوكتاد در ائشو مع بعتو 7 7

 روع هل ادب المو ديزاغا ع! يصع عيمتع ا ورّصعن قصغ اف صنعا ثمنا ترصعل افي نرش هدشم اتسغم اة

 يكل سعمظنزادن امخجاد نازجو عيامو باذادبان درب نوفي خيا هداصعض رح وصعد ع صعن اك لاو نانا رنم
 ضخ كومو. كل ددالإ كومضلارمعمءزانتساؤحدتوبنس مقر فلا هعل م ركوالف ل ارو كي
 درا ربو رمروربا كود ابوحاب د كو مالغلإ مها اكبر الاه واخر نرش هلبسربراصعا صا ملمس اب كيدز

 قفصعرفصعم خس كندر نه صعع حسا ةحه]صاّمباداشلا عقب و نومي نعش مرر صا ورتب
 انهعبصاعوهوزش الإ انجي بعل زاصع بس دين ورطو دز اناوكساودناروفصعرسغمزا هرابو كشك

 كي جري نازك زل ؤاطعدن دب ركايني نانص الخ اب ف وحاز كورةوبم ع ةفاكالاروفصع ثاؤل اذع
 منع ثخن هطعرطع د نأ كمن ن دش ىو برطعش هز: ىوبراطعس جى ونركلا 1 رطع دوباردزنلانز اعن

 لبا كو راظعمو ع ليعزذ ان طعرابس نزراظعم هرنزوسطعر اب حمد نزركلابرطعم نرت تشو حرطعت
 كا كمدول اكان نيكشلابز لنهد اردشكك الواوداخر يتعب "ردع كيئوهزشور نازثشاث اطعم

 وجا ماو اطنربجياننز ندركمدونا كابن انيعباد كك فَ ِن اطلغكاهردو

 امان اف دجسا هل عفعل اظن دوس اطنانناولا از انضوكزبالاعل اريل انك ةزمان ا ثا: ن وكزيدسو اكن
 ينو كمادل نر ارداكشو نوش هدول الاخ دانمنعارهت رجب عرضت زععزع انالف تسل اقنو اني ذكرلان اناضيب
 ركععانيزريش و ليبابون تيدو رهدن كح اتم كف نو هدركك تحير ائفاب ثيكوع ندش هدولالاجرافعنا
 رمل فص نبديوهاو د شاب بلاغة رسوا غبى ديبسرب قييسوكل فعة اش دنزذاب نجربركديطسو جرس كيز
 رككرمرر فاجر يع تزوكو هريوهادوغيد د نسال ياروخاددانيلعركريمذ ةروقعم» از ايه دز بش عيا تعج
 ]ممل مر دعلاز دقرال فرصمنل اير لعتلا نزواطعزمالر ةر يضل انا خمسة نلقاذا ىرع اش مانمضلارفيينيدوساوه ازا

 نانو نانب هزجتتسإر يو ندادزتكوراقعلاو جرار اساور ا ةرشل انفو دز كر تاو وزا كت نردويغل ايراهع

 ٠ نوه ل تعز ناجبورنتسويد ترفع ثيومو فعن اش يج موز كوجكلاب عر اقل سخن ان
 ده هب عشانا ثيرمبو موشلكو غلاب نفع نإلايلاو فيز ةيزعو عاب تزن ترفع الخ اني
 - *تافعلانيطايشلاو طعو تيزععناطيش) خم الاق ترفعزشمرحاو زيداقعل ايدول امالهرها' ثارزبال كلا زغلا
 ايو زععرسوز حور ثمافق ىوعج نحس ميا يزعم نقولا ًاهءانل 6 انيك اذاو هان ءاهللا تريص:ًيفاختكساذ افريرانغعلاو

 كن ةركتو :زعم و صنيالد اد هذاوجتفل !,زذائمائنننع ءاماذارترزع ضان نالف الايمو ٌككركلاب ةزععو
 ميِوضوهور يش مع دروحن اشدإةد امتد ايزو دددداناور اكارركلا مي متيزاةماهيلاببوسنبهيذام
 خيول لافيو يون ىا ةارزععف ان ئملخراوتساريثو أم دز عع ةوبلدن ا النمل الاءنونلاورترشل ك لزب

 ذلة مال ةمعو تالف اجل افجد ايكو حجج ةزداو تل يتمم قفز ن د اظفاكبر دزجي شرف اع سرها
 8 2 هاند شبوك ارثمع ىرش مانر نرمع ثبا وم طباضل كل ايدو كسر شو ريثشب نتا ك نرفع

 اهب خرج عرج م قع موهو نم ثفيريقعن حرر تنحوزيضلاو مقلب داوإاةعرتم زج هاو داهنس زباب لنج
 ٌباروعميلكر نموت لجو عجونرباطاو هرج مساقع كنيس الب و لحو ىةعواشلحي اةعورلاعرماكنالالعآمرلإ

 ين فعالا فلاب وتعز بالكت ازيزتقخمواوقعو ناقل ةضدب لاب رغم جرس تمواددوتسن ورك تنهو حاج
 بوعلانب كان عريض ذإزشادزابو ن ديربامزح تنجم وسد طع بجورنم ثغن طعادروتسن دز ىفو جوزلا

 ذأ
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 كلاي لصاو فشمو ؤيعو ميس امان نو وحي ونغل اب هداغت تيوب از تييرحو دنايمددلشمب اودن درو هرهركت 02

 كناباب كس راهب بازحن | مات ى دم مانو ؟ كأن عخز غيموتش ن نكك نابرسكلاب نارعربجزصاى «ليخ ةراعبذ

 اننل يري ن فجره هرج ذذاد انف نوج عويرعن اذ دعم نسكب نيمداهيعن اكدر اب برع اج ماندوس تنس درعيعنزاواو
 دع و لك فنالا ٍةرعرعو مانسلا ٍةرعرعو هالعا نيتمصب] يحل ةريعدنب امد ربيع زابي رن اقيذ ان اركمد ات دنكك ناب ناكدوك

 لامن كك تش ادرب تحاجو لش رغ نبذ نركدارابو وم ددتكرب عزا رع انما عدبج وس إذا ةدورائلارسار
 ىاهجكلاب عم ضان عع ندر كنيكش ددن ا درشد عتاب كبار وسكن دولاو كدا كتحاح كب تهرغ
 <زاركجانجيعم :ايذانو ل جب طارع نمل ونش ناطموك ل عشت جر يعد برغل ثبرحبمؤ ديرلاو هزنراداب هان هزيد
 ناهركوانب اركب عاع مؤمن ازتمم ماودالإ ع باع ج ذهل ابريارعت سمو اضمانو ردو شسمعلإ برع عدها ون يزيججوسك

 يسارا ثيهكن ونار دنع ديكر ازعلاوبإ خر درا زعادروثسن حكرا ركون كب داو زي شادذرزب ١
 مئالكي عرىوجعلاو اممشب معن دشراوش دوى راوشد نوكادنيتمفب_ريرع جب مان ضل برب زعرشاب

 عناكهرش ناوجدهنيتختبسعراوش و يع طحو حذر لعل ثم نع مضلاو ركاز اجهل  مومشمن اكأذا "الث
 انه متعو !.كت تسد ندوب منعنا ماد تاس بعت شا ادرب مووت ناعم ثغم طسولا كاع ب تاك
 7-0 -مستا راي دعا اجو ان الذ كسعو اهرالع أذا هال ا تعاتب نرمابحكسزاو مند ازراوسدو مهو

 باح اهرركب اقع لسع باقر سعال قيال ثرؤم قدي ركع اب ديكراكتسدو جرب كلا بفرسع اسد
 وراس دط ناعم تتسم تراضانش ا عديبس تال[ دددكرش ماحدخاب تسارزارتشيبدابمج
 دن سإافص,يويبس لي دزنو هروشعمملاو هروسيملا د ُلاَعي تسإ د صمو دره زري او روسي ضروسعم هاب

 و متدسعب م ارلا و رزثرسوبر ا ليوا هيوس يلا و وعم ل/معد موه لو اثيو تسا نايل وعفم نزوزب دو صم
 داب كون هدانئيعدش ابد يبس كل نةلؤ ىاطي وسع تبليط روسو متع كم يالوقعم ال وتب
 سو عشان سوم لح ندرك فو ندب كة سم يشن هرشذ ما. ارب نتعا دش ان هرشن ماركا يسع جركتوأ
 ىعياعر انكر هرم عرانفكم تلا, لعزد كركر زيمرانتر كلاب يسع دش ف رادو دش راد ور كوش
 د اسكس و 1611 اك فب [سس نرد وزو[ عرزع ساكت ”عيراوتسازش
 م“ نسعد حاور لاله لركلاو زايج ماكر كسلا وشم عدا هنكسم نول كك تصح دم هد قشع نذ
 *هدورض السم ميال ار شع شع )علا عمجدتلم و رركل امراه شع فلاب ريتع (دوكسو لكلاب زءيزش زن
 باتسزيود نبيك ابشع هد ماو ثْرْساع ة0زركتلب هدراشسع( كان ععندش هد فلاب و منعا ن ععنبؤك
 ٌوركلاب ايل نخل ل كو لش ان زهر نثهنبدرولانيباص ده دا ددلوازورنوج تابزور كن اورتش
 لمعلا زو اجاذ اف امون شعينامىد تاشع اممم تي زر رشعلا موب ثد روااذ فرنرسعلا غآلا ميا شلارجاه 5-5
 يتكبر كن ايسر ساوعلبا موه نرش نتن هدو نرش شعب هرذر وجسد نوادخرأش عازاوجومءاناو نيكد اجر يلف
 اجبر جدبرشوشع عمداب كرر ( عضد لاب وهشع لد شبح شعل يش اهن ماب نوكيا شا غمز نشات هدروح
 ايشا هدبكموبانللز تع كحد ورعمدنم ايلا رلا جت الطي ةدبئموباناكو تل ادجى وشعر لاجل اي ثالثل
 /وردعن يزال قريبوتعلادعس مدر ساو رليوودع ع شائم يرد هدرلشعم ضف دود ناد درب اروشعو
 داثصر يملا دبل علولاوشبلو طال انوذناشواهرشاتيزالعدزلا دعس تملا نفكمر نمل اردكنكلا ثوحباو
 كارلا زفانناوبو ا! ان هدرئش شع ىركهدىذاعن اكمذ ل ند مازا سعر اتنعاؤ اه ايد ورش عن مل و دعممنلاب
 لائيو مبا عضتاخدسو اهلج شتدح انهعسادلل ذل ريال مضاخلاوسااهنعلاذور هش نشمي خلا اهلهم موبزمانيلع
 تدركريا هدو ثماو نب ارب تومارب هام هدرشعت اواو ثِياننا غزه منول دي ث ادا شعوراشعق زم ناواشع نائف
 خير مداقح ورح مان اكيتصنو انا هدد اشعا هرازف يا خؤت :رشعونب مكس حندر كذاب ذاوأ ةزمو أب: ىهصم
 عب تع داج ماكل ابداشاشمطا جيراولاف امم اندلع ؛اجراسع | بلقو اعطق تركنا اذار اشع ازهرب لائييو
 دداد ابو زدر3ُش تامعج وصعب اكد د روهيمجمو ككل اند اننانوكسوؤغل انثاعل كترصع كغمرزنسع
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 ف عسا مهولثلا و ودندك نرجو ري دميه مججذأ (ف اجو رون اء عد ناز ندجوكش
 و دي دشلإلَّصلا ءانعمعونصمومو لب الل بعف ممالك سر رالنيملا - لمالك د ؟ركلابر بشع :اشلو ارجل ثنا

 هانا شبيؤ ع مانب مش عز هع لول شعالواذ امل تيادامي اني كك بلذل ب ريثعن اذ بهيغل امون
 ”ايدانسد تبنركلاب عرج ير مانو در هزكو بوج هلكمضلاب وحج دنراكدادابربركفخب د نك يعن اجمان
 مهكر خس د ضر عا] درع اديه كسل درعا ]ل حرزججهكدما نوريو كرش نيضضرع ولحن ال
 اللوئاعمر [يعان انز ىدكوأ سرب جزا كسر كد روبرت 2002 عع نمدر منين وج )و ]نا ههمف 3
 درك ل اما زريمو بساناثن بان تدون ديددد درسا ق شارو هدطسولا وكب دعنا قر

 كي يوبدوتسن ديب ادركررعم كيلا, نوع 62أ تعض فان دروع شبو فبل رجل بكم
 لماذ الجربا ضعو لمار رخال قرد عج امجد بكوب دار داداناك ع يجب درع ابيب عا عع و مشنو زاربع
 لين شاورونعمورنانيت وكاد ذلإب وزع ميس فالئمملاب ةدوضع ٌمي] جملا لاو ءارلابدرمانر وعامل
 اوحزئرازنءاانيعل داجولو كل هربذاملاولو سبل وه هيجي دزملاو:مد|سكلاب هرّدمو فرن عولا نل كك
 هأخزم د يكذعب نالذ نيئرِزمكم ابو ندركل اذ ثراكمو نازجدت اغلا ن رشا ديانو ناشي نمابو
 اذ. ةزاولكدرد مذلاب يذم دنكت مالمادواددرادردز عمار ؟سكن يب عب الد نملربنع ل اتيد كالفذانم
 ننال خرمفالا_لاذ جطسولاّ وفوز بس|ن اي ىومو ذاهللانم يزد وهو ردع جل مبا عضولا كلذو"
 جئادإ ده كلاوقيفلاب ىرازعئنّسو درع زي ودو رجرد هزيدن اكرانسو نيزإ ل يق وملون نجبرعتلا
 . لابو تساوبو همرب كرس ددانهّصَم يتلا وه كل انزرفزعوناو اهرنعوباوهل اذ شر نتك:[كودركانج
 سارا ناحدروسو مديثاكربطوو كرد لانإ مكب عمرع خسمن مالكنباة دنرب ثر ايو مالكلانمرذعىبب

 ثدرشوارانعلابرمزعلا يرد عم اب ندانهرانض غلاب عروس ىورر راض نام زير طخم جزع رول سرا
 لو ةنيرازعد 02و نأ نععن لس بيعز امجواردل د وكن دم نتخورتسكو اف ذجرازعلا عيله -وقوهدازع

 كلض) ثريا ون دّسيعايجو ندر جو تدار انضرانعاناطرطل اجولمرلانصنالطتسمنالبجمهرلاىذ

 مكن وشك ةزندل البهو رار د نوركذلا صو ندزكتحإج انو ميبوبعو مايو ورك: اميسقنا نما ددز حب ذخاقلا
 ل 5هلاؤوهورنتخج اذ عو كرا لاملارب نيش كدزعأو نالع بيضي اذيدو عرج ا وهوارذاعرب لذى ارسدزعا
 هركالثلإ مون دش دن عابو ةُرِوْعلا اجت يزكىاراولانيرزعال ابى اج دش كان هد نعورلثمهريذعر دسم

 مضائتسان ؤحءلرو لمة :رنع كس ناتن دذاعولكرنمددد دو هدرك خدت عمن زر نسر نحب حا صور نازم :

ع ترس هوولا هرج وانه لعدرْش لامر اكنرشراوس درَرْضاَرْس هلاروذأعمتمش تمل كابو
 نوروا جد ةز

 لعلام شسوددرد ذاعادزش مج ندرك ش ودوار كن دول هرندبسو ندرك ص نتي نغم نان ن دش ديانو
 هلختلابوقب بالالم نوري اايحو ممل وه ورب داوعلا عملو املا ع نيران يرجد) يسخن نوار يعن نبع
 الئتبلذ ؛انلانكلو يزعل نالمز ملا ذعمو: وي نحن مان قطن وكب دقدانحن وكي رشف دذشملا اما: نفعل
 با امهط ذوو نيكأتملا عاتجالن يمل كز ون و الان نومي امام انام يك حتا جوانبزج ثعداذ

 فيلا نورؤسملا ايو قي سابع! ناكد د3 عريؤ زيور صن او نما نال درعا ون قمل نا اًماو ميل

 دخلا مطملاربرتلايدّرعملا نا هدنعمالاناكن بدر عملات نعل وطب ناكو ثلزنا نكهه او وعدو زمام

 .ةطونرادددزسداربدهربكملاحببنعئيدازحلا عضوملالاةضبدرحملاو هزم لج نلادنعلاورل زمال ءالنعا
 دس هزدازعشان ضنلاب لش اذع لكس جاذرحر حلب جمواول ايبرثت نيرو عو/سورربلثم جنين

 نش ةرهمزكمنلبرعينمتنخراع جمال مج, كان عندش نإ كلورك عرش ىدر مانا ذعراوتسا
 خشدافو ةعنالنل اهو [ض ان 0 رباسو كثجدنونمن يون قعد انزثك
 اتاوبسوجوه ايضلاب دعك يسر ضرع نسا ءدركب موب كريو رج حالف ماكو اب ةرعم ربع ةدددأ عد
 كندر خاشارركركبك ثم اواكود مانلكودارعانم نيف ناب كك اعتاب ]خلد مىوداك ماضل خمرزعةراع
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 تيري مو بز ميمو لن بعدد ناكدنلا تجر نا الا ادن تسششرب ونس ادن واوخ نوم
 كرك بهظ نيج ايما ةؤلصلاونذاربل غليه نالوا نيبو ماييرملظلا دنيز هظلانيب تقر ناشببا
 كسؤملادركزم امم ىوتب.نالومفو كليض نال بيرل انا نبهظ كل ذ دس كلما مروح ركىرإنر تن .عربهظ
 - عج باد نهي هدانازذباكلاب تملي عب كثب وه قرهظ)ذان جهل يجب نبمل اهلا لوسرانا منال ذاك عممجاو
 موتو مردود رنمزدوم| فور تنحادنا تيد دركلاب هيو ةدحسولا نرتب انرحسنملا ينال تر صعر بخير انهظ
 دابا زله هدشرد ورب مثجوماظايورم انتا مطانأو تيتازركى دابا صيانه راع زل ناد رهظ
 رق اطير كا: ماوللا نيف اء«بنبلبو نيمن تلم ابي شرد هاون اذ هراغ كنعم اظانامل نإ ىرنرودنمر من
 مهل امروه]ظ نمش طبول بكي يظ ؟ نأ < عع تشيدر جم يناخ مودوزناخ ضحك كفن ملي دنررما هز
 نان نقود نويبادركورجو ندركاهبرامظان هاا مايبو ميلعبلغىايلع مظل امن لش ورجو نرد ب

 لاني نرش تيد وهو نتساوجىرإبرا هظتسا اب ندْش دنمد ب رهاظنن درك دضراب مهاطم تفر شيم

 قرمريزاىوبوهانوكض اجرصلاب ناهظ نورو ارد تنهب ثرهاظنن دناوحرز ار نيدركدابو ققوف كل, ير هظمسا|
 ادبقيا )اذ ناربعي بعز ثم نط تروظ مولان اناس ثيزسالك باهظ كم سرس لازبد هيوىنارد تاج ناثلد
 نبش حزمب يدك املتكٌت ادد منن دمر اهط دوره اظمممانح هرب ارسكلاب ةراهظمغل ايداهطلا مال نرغ

 كلذكميخل ايد لزب الهظتعوردو ىو مان يظم تيجووف جرو زهظم ماض نمنهرش اظينيزلا ملوح كك ظنف

 مسارباعو ثييوهو نابعورباعو مت عرب عز اهب ,ناعغنيءداب كش ا عضل: َيع در مكلاب هربع نييعل لصف
 هلكوش إب عسردرنس و سكوثرككلاو مذلابداطسم بط و ؤج اكو ضلاد فل قلع ل ظمّتصلارو منجي كو تتبع
 ةشرتلب دى و>ىانيلربد ايسر زا يا ا انابعلاج
 هاكر زكو نشكو ل ركككأإيرعج يارب اذوجناوجد كراك مان عضلي دوبعلا زرشلانادومتنللميجرككلابّت يليه وربع
 دبر يجتوار وعن دركوبتتتو تايب ةرابعا قنامدل مولا بعد قزرك هابل سرب اع, ضأن عه باز ::تزكروبع
 كو دياوخميداارع مالا تنكر ار ان كمال, لنضلا)صوا نور |يذزلل نك لوف ؟ضعاث عيغارباوح
 ِمّةتضيربم مالطمنم تضد قمح»ة اشداد ل نبس وكن قدام دركان يزعل كير ابعأ ةزن امن ةرباطيةخل + نحف ٌععزاو 2
 1 ,ءمنعربعل اهونكدوحل ناي وكزإز سو ينك اوحريسق بترتيب رقي تسم م قرم مراجتلكو هدركان

 ىيعر لير ١ تكشابوو ند ندر انك باوحر انهسارشان يفسر انتببركت اذارس مددنريغس

 اهيا زفت نا نكبر حار ايوا ةريعدازع انت اذعز ىوبد ممءالا و ضيم عمزاب شوؤجووب

 قلع عوشوح انك انن عيرااهتضو اذلا مخه ني ذيَبع رض وح ناد عزل زيبا نأ نايب توظف نإطعذب زيج
 ١م نسح.و ةوفتيبانعر هركار ناز جور سزه ورم و روتسد مورعز أ يزيجرف بعونابرب نمد رمح د دز ةغلاب

 دعج كدا ثول قو رب بعر ان لاب مربع زنالاو موز ملووعر كرفبعبْوْل افي نسكت نإ وب دش
 اةجمرد قربا بعرف ترولل نه ىوح مدل موثلا قسوه اهبورششنملاةغؤبصمل طكبلاوهد يزعل
 و رقد ناسحئ ربع وربح زد دع نئكتم) يزعل اف هوهراشن ارب رق هطاز مهطاح مديد سيو | عرتبع اولا
 ةدرشم ناطل مريم صولا ملودو بار ث دز حدد بس تنجو جال بونلا نال خو هرم هبالع ادع
 ناحل زمتاربمنيسلاذ هربلاو هوقو مانل حو هو كيل ادبلل مساوه هس غرب كوم ةدحار امل عجن انك ان هر قبح ل انيدو
 رثكلاب زدع ضو دكا ناويع سوق راصد قمهبج هزم كس دكه ردك دحدزوزذ'نانسوم كرير عام هماخلاد
 ف الاب ووادتب ناو سابال ثيردإ ئر دوداذ ايم اكوركز ناكؤهخيزاعجرن م ب ضما فعل ثم اعرشملا قرصا
 ( تان م هز ن رينجر عن دركو ايزو م ىدندكي حر هامرد.؟ نيل هاه ايف ظنبسوك دي ؤينعلااضياو زا

 ّ ا 0 5 ا 0 ةيقاع ل لا
 ا ندرتن ويتخر اوتو دوعر نعد كك شهرك )يجو م جوزي خد دركلاب عّتع نس نزيززنينعمجأزع

 عبر وكشرا عض ولْس 9 دع دز نيمن نويرة هوورت ى أب عقزردنئيماز سرب رةبوحدنادن قبو
 ا 1 00 تام 3 ١ هقولك 2 2 0 0 0 5 -

 سه ميلان تعادل نكو ممله سدا شيد اد مالطا راثع إميل فعمل ادي ىريجرب تدخر بمر و نعنع نأ ف



 ب

 | 2 مع

 انأرب ما رح نال وارد را طولا لط ار باهر لج ا ورع مط يادار بادب

 دمع 2 | ءانملاو الاب هرم ن اكنرد هدو كم ند ب هرمي كك َّصياءالابو ءابلاركلانرةرج

 راووساجن ادد ناني 54 ض 5 0 ندكاوب هو 0 مدردبر اًضدشا تع دو كتس ناركزنبو رشا يو ْماَحك

 دنانننديمدروزطهدندماَرط اواجْمْسِدو اكوزحت يدرب خود ناذّرط هذ ارطادثالبلا اولا حتر جرفازكو

 طرد ةيئافكوريرعو دم طموهذ,ةدرحما نانسلا تروم ذب ندرك قلو َرططخ وبال ضأن مخلد وكك لبس
 نان رنار توبروتس ندرو ادرك وزش ن لناروار ضوحن دوا اكو رس د جب :رارطلاوهو فس ما سيكرط لاق

 زلعاف كنان يرطا ثمل 2و نرينالاغاربو نورك انو هجر اذ برضو هدب ترط نيم يشم خزن سس دن دان او فنانو

 تيا نلالسانال كيانلاظفلالع جلا, نيشالا» توما وزكولا بنج نيلخ كرلع تاز داى ثكيلازباسل#
 | تاتا نا دولاب موي انج دام نو اساكي يل يخل رتخا نا: عمو ةامارب
 اهكو ألا فير اط# حان عضنتسجربز ومط أن ٌعتدتجرب ونفط مزعط :ثئهزيرب مبرعال ع ؤنو
 طاع كلا رملي نانكلا نعكلاد تفل اب مومعالانبعكلاب ماظق ل انمداط نمل ع تضل ايدل كلج وصور
 فكر د تضج ماظل تدك اخ اه هروبطم ددكل اله ناط اكد ررطم جيماوط مراموطانبت كلاب غم جراط نك
 دركو يجر دو نتسجهدانلابسا نركب لبر ثنسكر ا :؟دشادن كد يبو كار مسكر اظن يرمالم كيكر ال ماهل هدوطم

 هنم بة هل مرا لاي يرجع: رذكرد زنى داكج روط بدم ماجدددن اع وب كلاي رانطمضلاب روبط م أننا

 اللاراولاكضمايوطوىَ]اروطو نفط اروط ل رتضخالا ل اًراوط كل قا ضوه اهدي اولا منعا مغ
 هلوتيبرينوبا ناكو هزحاو و ملحم ريو علا :2نالذ غإبو لحزب هروطارعد يمن واذاددو ازد ولا
 رتهط ماو اىروطاهياملاقبد هتحدزنوكو عمد مهرمةادولمةدؤ ع شوك انمضلابدوطاشت خلدا ءاهابك
 * فو عل ار نم مدافن مخ يبرم جدو ضمك عخندنكأإب فل اب راهم نازججسيحز | كان مضلاب
 قفلاءوهطم هرتكد لاب تسرب اق غلابروهط بوبدلاوةس الان مقرها سيحل نها م ارسإ ري طع كج ىرانهط
 يامل تمي داددكو اننرب لب |ط ةراقط نحب لل قريطم لاوتلال اجد جما ظنعناد تكمدبالعانعلاورككلاو
 خا ووو خول مهلا عيج |هطاروييط هني يطل يطال طوو نمو لاذ ماو رلهتعل منعنع لب انها صر ود بصح

 0 ل ا عرطا اعقب مو
 .رهوياطوبيلتهراظا كأن دخن هرب ةدهريليو تير ابن ط نهد خو وهاي مرام, نوضوكةراظلاو جرا وع ةراطم

 ”دو نش هرنكاو رباظنز طخ شلطيلا ةدوربطو قط نالخ جل اريل ةركهصنلا »ل برنس بعين ذي نهلة
 هنئبطلا همت فركل وري ربط هل خل |رطتساو مصر دش هدكارب فلا ةراظتسا كرعشز ديا امذُح تردد خو ندشم
 2:[لا تضاف نربط صان نربط اول سلوي ىرللا نكيد ل انل اب ناكردا ثيدحلا دن دي اذ مف و سكلادؤرطرمو

 جدانارؤطراوظياورتكلاب شمل ءالنا | صه نم ولطمز بوهران مدارس بالارعبل فلالاتيلتجاف كلا
 رفاتلات رطل اف 72 (ن عت نرش نار همو ندرك ادوار هجرس نيفركرياد لامر ٌككد ايا رتفركدياد هرساظم

 اي دراؤظ مزال عتم ىوطع د لوغج ل عراة ىووبل الخشن طعما ت راظو روم اهريضرلو عار نطمما
 ناظكل ابرارظزت كنس .ررظرئارناب بدري وبار اكن با ةمجحتسبا ةزحن اؤرماهبب يرش داى ندير كلاب راذظ

 ”ج مصاب نارغكلاب ةزيتادش د نب ريرظك نسر ايد نبمز ءاظلا ياض ةرظمنا حرصو جوصو بارو بطر ثم

 ىاكرافظا تسد رزنطلا) يككزخازاد جزا ثجانخانودافوسز ذي ناكدلونو جرار ونار نان ضلي
 ةوريو ؟نأ ك حجم رد ندذينحانو كان ىلع اومن يمذ ره اررفظ,نخاننيتحتبوزعظ هزحناكراثسد كرب
 قلئارإلجرلازعظاو كنار انما نامز لدم رنسع كت يظ امو ميزعظ دهم لضخ الا ردع ع ظوزيظ وفور يزفظو عزفظ منع ام

 لويز مهي فظت برملاذ :ل و5 بحاصؤظءإجحر ند ادور ورب يزتظتر اطظ )تطعن مارْطاو عدا عضاوضوهزعلخ

 ى ” ظل بودب مىراطظدوع عرجراظ لحد نيل نجد نب يرهشم اطقزشمرافط نان نمار حان هزادناو ضيع

 ٍنالذونب لويودو نكسزومازه مج ليدز حاج ) عيال ابو تس د هادد عمد ذأ وم هانوكت اجو تشذرب ناروئسو

 نوري
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 ككاقيوداضإ] كب رقد كيلا نهر وتلا نمبرازف قلوه ع كو ضان عع ن درك نجنخن ديدبد ن ذنب اد كثب
 لارين لاق تاك مرح اند ا لشق بالا ل عجانه نمي كصفو تعطقملا رثرممو لعبت اهلا كهورصو لا
 مكلانجنذ تيي)هارائيصارخ مضر ككلاب ره ةداذاب بيكى زال راوصروه صم )انو نهر فربأطلا نم
 اب تموج تسوس انهضا ميل هامل ايد ن رك يخدم اد ةرداصم لزم وكزببر يصحو عرهزاو درع ثبجزها ءانجا
 عنالورشتضاركرا هينا تخاركر هانم فعن مَع هدبجنتخ ارك فص نال زون الذ لان بضع بىدا مارد
 يصب انمدزوح جريصوركا اب يرسم ةرايصب امل اند هدرجو زيمر ج مضلابور اهصتر|مهصاريف

 سائلا وذا وهج غ يز اب يصمّرمدة مل ماو طذ ك هرتنل نيصبد هروص هر انصنداج] يمد تاثكة دوركم
 نيف ةعيوابواروبصلامركتشكرابوز ء!ادبيدشنلابالاروبص ندين ادركريبقيريصلا ىلاد عدوه شي مل شرأتمم
 منع ٌتئفتد بايريصن مرنم ثيرحلا و ددنواكشو ماعلا م عدو هورم ايهم مير صداك تسكن ادد ننإبرسكلاب
 كلكيوبسزيمز هرمي نمل هد داكشو ماذقلازمعوصد دايم نجار بسواد دنس رخو يسد كهوف

 - ترنانن ربو لىييانؤ اود بان درد اهدركد نإئن اعد ركد ةش دران وزغماج_ أنجل لصف راسو ةريس
 زئاندكقاخراوتسا ةرانضوذ نالذو ىور مانويفلاب و اًبض م كأن مح اضن دلل ل عمَسل اهب نك جو
 "امو زؤ اكه راك هراوتشي ةرانبطا دن بسجل اثم أزل اب شنو نتن لكم بيج زف لك هراوتسا ةرّبضم
 عقرب غضب ثعط ضيركلاب رطب ارباثكن دركمراوتب ص رياض تكرم ةرانضابن الخال اند
 مننا هؤفلابدوهضدم تخ طتوإا كرر ه6 آع خت ش ن ديو ندكك ابد ةذاندركى داو
 لك عر همكم ةزاضم ضان مح عقلا هالخ ندم ردن نر يجاطم و وجاضم حؤورنم تضويطم
 كنار اكد اب :رتضم خيا: وز ف كمان: تسكر دايتبد ل امد نبلاردوذل م هل ركَس وصلا قي نان تسون
 فن كو زب فلابتضنيثس نورب نتساوخن نككلاو مضل ابزضاييسانسودناتنضذدنرف مدان دل امرايبج
 .”ريكنل زج انا يغاكر فاو سبعا خجول لفل ل اذ (.لركد مالا مو لتضو أب ىلاحومد كيذا
 الو كيلعز نال كنتى اجد رشدذ ناكمارركب كب دن اسير دناكه راض مرارض تعفنمن الختم أل مناع
 رس ادركت درك داي دا طضا جا وذ كل ةدئرضو ةدوداضود لجدؤددب تيب كس عرئتنالو ةدددأض
 : افي اكاواعيلالع مرتو ذل دال اقيربصو قادة ان مرضنو ىداوزداركوانيبانرير مالو هت ميلان اذكما
 طعئالضالاقيوأر ماكل بسن ريكو نميز دل ةمنالف رسال ايي نكاسدوضدوتسورل ةاساقنموديلوبص
 دو راديص جيا أب نز متم ما ذود ابدت ضم]حر قدساوج وركب دن:ررسربو نل يود ورضع ماهللا
 ةفايرلبفص 62 ععرل يفض اذ ب كةوروتس كنتو نديدد رفض لراطينوزجوبن شد: فرطوسو
 افضرالءاؤيداش كِل ال عاورفاسن ورفض عملا هجن ءمضيم لاقعتلا] لا ءانإ كيو فضلا و هدؤن كبدو

 ١ رص هوكود نزيد مب 1
 كولن رشي زعالر ايضا ن لش عاري ىاجو ندش عاربي دعمكلايران يشم د ميزف بسن درك مضت معي
 كودرامضأ مانا ٍكيرابماضو قمماضزد ان مادنا فيطل يراود ا ايرريضدشان كبر انداضاتسكيطا

 ةكومانر نائيكدكلاب ,رازيذ جزءا مضنناهنر مط نيش د نالت وجو متشاد نار ضم ييجن نش نب تادناهن

 غلا ناهلككا ع ميلا مج نارتوس مانجر وكري هضاب اككرا ضدك و مون شاد ناؤنديساو هذاك
 الراو كيس كرا نريعيردو ندركدايزددّوس زعمت مهن ديبار زكر وص كس هدام مان مضلاب بم اعي
 دئارؤوسو زهران ىال ةرثط ءادل )صد كأن عض ندرك زك يض درت ةيقحدموشلاب ةدوض
 نوريب ركض يشو رشدراشطدوبرع اش و]ريدكى ذ مان مشط دزإل تم ذاز طن أرد تفخريش  الظ نيإر ثجع جف
 اردنا ندر ن وزو فو مثجشفلا روما ديلان رطل اثر دوار هثجد ثحنتخادنا

 ركبنا هلتتكوذدو نكره د عب نوبز ما رمت بجد وددود,؟رككلاب رطمذا دارو درزن ناكد هد نب انس
 61 ل عدقو كي ةرضورح كنترباهراي الو ءآحلا مضل ايرورط عا تعتد مدتزوصو نريخر مهل امرا
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 ءايسولم]بللاراوصمهزجرب ابوكنكماركاةّناضمراوص انعبج ةّرانمال 0 هع جرارعز خو لع كل ةببعر رعبا

 ومموَمو بدنإا مل جد لمدد دو ملقندزكل ابد وبما هلا اما ذهو كدّصلا هيج ضجدو رك ناب بنك
 : رد ام درع نع ساند لك نإ كلذ لعمرك عجل ابطخالان وصخ نمل بشل وصؤاورّدُم رلخالا

 الروز عسس وهو لجو ةيفز عمل ىزتت ثم هزم ةمانا تداول امو دنن ذنخانرب ادد كذاب مودرككلاوؤيفل ينص
 أهقخافرف شان انصاف كن دبعال لعاض ةنرمل نمل كلنا شذ ان تلصق قتال ل !.سوب ل شل اءلع ماوٌول اوزس نالال

 ذأ لاكوو نوركتنابب ةرعسوصازوركو هأرلا يغب كيتو هيِعَو كزرعاو يروا بوطيجكحو ىرزنم انبا را علاقو
 قاورتم ماش نانا ةموام جوع امو زعسزا ىنؤ» داس تع دابر جوع دن ]مد ىوج مان صر نآئ نأ و غرجو
 ةدرمانلل ل نخر صتالو ملف ككرحض ةّساخ رخل ف انه جربكوا نك كرا ضر نيب ضب_ر عص كرز ناَريْسا

 ندعم يعم لجر لانج آهماز مم عمرعم لبث ذوا معن بهاذالا يرسل هت ئبارا عصا لا يسهل ثب نملا نس 71 . د 1 ل رس مدل 1 إلا ل ياو ب لا يعم « ره

 ٍقوعَصءدرضالةربد اطص معنا هراب فلاب دورعُسرثن مركب ناثدو فردا جون مرعص ى در مانع دش د
 رغص ن ديبار ٍةزهعصرسؤ نازح ديد أًمنَعصْ راكرشن افخر وركن مر يعصر مزالوكق ندكوز دم

 افسترانسا مززحمل ميلا ترها ويزحوغصو ءعساو مضل داتسصوريغصو زل ارغصد تدري ف النحو هنجتكلاب
 اكموبيس ل اذ جزيلا غب م صزعصا بوم فلاب تضطر يلا »نفد ترعاضد نوني وز ن دونم هز جزع اشم نورس دزح
 ضر ْعَسٍؤ سد وراؤحيتل ايزعسؤفلابرانص عيا نوزعضالا كو مالا لال بةلإ اا مودانرعُص وس لاند
 لولا وغص هاكمانوكنيمز ةزعضمضمدان ا دزح ار وخصم دوس مغارة ب كلا عاطص م تآ ع عع ن لش راح
 هنو كالاون ناغضالا شل كلها اهين[غعز هر َنْفُصا درر بس غص|سزف در رفضا ن دش درز إي فصارإ صا
 قررا نا تير و ولخإ غصت يب ل ذب ىلاهرسكل اي ؤسدرككلاو مضل ابزهصن ونجل مزنجن يزل دصؤنل نال ايو
 ةراَهَص قراذان كلور لكلاب تيرصرنم تجيز يضم ن رش قيدور دو ثس جاي اقتصا منها بانك مؤتجلا تبل لن م

 مان نا غصن! رج دانو شاوملا كالهرب نونجد وانا فص مَّياب ذوخبم انهن م ىآك عن رشممل نرفع عَص ج
 لادا ذؤ هابرطماروَّصلاو يزحلا لَو ائف نوكب تاب مترعصلا طل اوس بلا كلا و تليه اجر ورطصو
 قون قزل عل ىزتصد طانليالل انجدورثم انه اكو زعصال ثرحلادؤ مم كشردر اميباغص علا عزب ايدل ابو

 انام ان لابد ليل نمط صا وزد ام نمزسجا نالفن از م ان مغ نريلوخبو ناز ندرك ناي يغصو لق لبقبال
 0 مرام اذن ىماكقفل ابر ل ا

 ' ع اهضلإب متطسرك دددي د شنلاو فلاب راق وفاكو ناك هدرز ؟]ةصزصلانمؤتشماءازضهلرثسإ يضم
 بائهإرتذاث مركورتنرب كش كنسو باسو دو سونج غرج_زعصرانصزب دار يد بونم جراوح النت اط
 ارو دهر اغززدد باسو ديرك ب طورَفّصْم نزاس باشسد +ىوراءكامزحن اذ كبرت رطر م ضأ نع
 ةطلرتلا»قاصبلالث نيو انوا ءاطوانع 6 ماكل[ راكاذ انس داَضل نواس ابرك لا نال نيت | مح
 ١ ةدكوباهرامساداطدانعاذعرماكلاضهداراثب جراما نا ئيطسددونخيل مقنايرمهرب جزخةقئاب يرام ةفراوانووب مع ملازم كبل افي نس وكى وبد كرب ضم رسصطن سو كريو ةدوفاص غيشلاو حاملا
 ناجل, شوكو كو درس دي رشا ورككلاب ةرانص سائوجووبىوزاك اكشخ درع يميزجت شاهلانا مانب

 موب يلوي قلخدكالتدد ندي مة هيدم دوور دز انجاو غلش مضلاب اهوص اخ آة يزل ةراتسد
 لك ولار وو عسل دو قرب ثم كيب هانعم ةروص ع جوه اظبوروضل ااعجرما الويلكلال 6 دوّصلا و: نب
 : زذانو جناربصو كدا ركلابراويصدولا غرتملد ىلإ دوجملاو لطلاب وضل فلس م نسف عود حاورتالا
 زكري قشر وصنانسخر دوى هوكوان ةدانمرس اخ روس هوبنا جزحنانب امزح وصرخ ككل ابرام كشم
 نسوص دأب زج ن دك وصد ؤحابرّوضت نيزد اذ ندركتيدوصرب وضد «ركي مقلب ةردهصْند ا وصأ
 ليصل طوطسلا) لل لاسعار فز نعل روصو يروص دكه وم مازلت رؤصن لاني ندافاب ندشكب دن
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 | يروا زجت دادل سونج , ية دوص ايو برجزإضخارب علل روصربو اش ةراشلاو ةروصلا سحر بس
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 0-10 ديك راطو انتعل لاصق لانلابرلازلابر اكدس درب رسكأ ب ريل جب ظنون 3

 اكلاو كسا طه لولسلاةد يالانيدل متل كنر ساد تطوع كانه ردادداكو ست عاب قاشك مج ارك
 اصر الب :ل اه توددحتولل بجويدلااوسحا ك ريالا !كيصارلباملا ولئئازحا ل ضحالبخت كمال جر:
 نشك تادزيردكو .ذروبصم منا وزايراصإ اة جنيبلاطغرا] نقية حنطلا دعرسخا ذا يصد و
 داهم ةراصريص جو حل صدر اَس مش شف مربرب سرب او داهد سبر يْيصل نمر اًيطصا نشادز !مساددؤجرتصن

 ديكس رحاول ازيبلا ناوعلارانمالا يلا نع بوذحي لت ىوداد طسولارسكر مص م لك ى معن دادىرانخر دبو ندرك
 ىاتتانتهرالاهب ومضلإرمصاهد حار ماجسبائانيا.ث ر[الادابصا اهزيبخ امر اسكاب ا هسالانب مضل وركب
 اننيِل حراري مما ايربص نى اههلباث ىب د د دعب اهر اصاب اهل لاب غتلالجرلاغل انا رعمس الامر امصار اهراضإل ١

 يصد انف نو نالخل ايو تخوسللات كنس نيمر دشن دل ايران دال نيكس نيدو نجف فسر زماركو
 ناسور هر كتسويزداكانهش نب اير ونس انيكك هراصْس اجو ضن انكم و اعرب وضم,[شلا ةراصدب دشمرما كل

 ,اثثلاوانصروتخز ارشكوب با'نايبو دن ناطدرب كوسا ضوحنادو ايو دن ندور داب ى دزف درو هدزكك يراب
 كر مناومو ميانوملا ضددوبعو افد ودنا ىذهدم نكن ولاهي دثن عمال نوكسو نيتي ماهر وانجب
 لوم عيني كول ثنباتلا نرحدورلو تيلانلا ةفصركيول ناو. ذ وصور ىفد كوانكو سدا دو دم فلاب اوت
 ورم ال فورهزب جو كك تاباعح ع انوركو ءارلٍفج يرام تان طعاشنياث لطم ة راض وطالو ة عاد اح
 ف :ودباتاوالغ و ماركو خد ىلاف نوربىو عج ىدر مان :امدقت :؟بجر دنع روج رشا زهاتؤماك

 رياك فاو نلالا سار كاكا الان افلا ءارلاو اخلانيد ثلخدا "اععتمعبحذا نال ديرتنا اورام طضالا
 جرام ايما تيباثلا ذل يناثلا نلالا_لتو اهلج شكلا ءاب؛اراربس يلا دالانعل للعنف امج زقوزف اسجو
 يودع س1 زلنلالابةيناتلاولرباو الا 'ايلااوهزحيم
 اه دو كار نيو ابىرجو نر كلاحردودن استار كنيجاراردتكت دعوت د لأ

 اجا اَهيرسرن ايهىخرسو عرس نانكس نايم ذسن كد اتك : اب وص ن دس ندرعبا عبر ئصاراوج] شمر اج ثررمو

 مذ لنك رحار اكسل: كبزح الصم هداشكو بارج دبا درا عهد رجس نمل اهدو ثانسن ددازب حا بصإ اراك ن اذا هرعصا
 ير اوصل ونعمل! نصلاوف ثودل اوبال نان ضف ع رصصا نيل تيرععنمو لذ اس دراذربثيزا .؟اغط قريه سرد
 اضياربتفجو عل ابزض |كحالالعتبقوع لماما مدرعتبوالا سة ىلامل شل 'ةجئدرم مانو ن اعبرب هرهش

 ناز كزموهد جرورصه نيس لص نإلا فس ماج بأ عحانص نحر دارب مان رعن يزعج كب هزعم خروع ل درب كنس
 كيهز طومكاذهو ةاضلانمةانعلا هرصنالذعلاطعرشو متلانمءاعلاددص وس اك عرش الا ل6
 نورت ناب نطو يجهز وهوركو هاكشجيد قزجرهلواد تيوملاملا اش اهمال وثن وب ةيالمعباص | ضع
 دواصؤير بر نمدرو,نيبسدودصم كاماشو منيسرمم مفلابةردنص,تةمدصل اقي معآ ععتشكر ابو تنك
 دادصث اذ لكم اة ور ونس دب ديو نات رمح ونهر مس ا نيسرب < غادو هش يرككلاب دارص ب اذا كو أي ها
 انامل سفجبرّصلازليلل اندلع تكتل لاو جوبا تندكوا, سقت دص: لما( عداجب نا لجو لا وحزم لال ا
 لابابوكل وح ةرداطم جرداصمقدذاريال ا'ضاو تاتصكمسا كر اهو اسدورصم ن دنا هركوابدادصا مجرم
 ليأتف هاكسيب ردو نسج رمان رزصو ركبد نابسازانديودب با نش زكر درب دك ازك ا همر داصلانهب نتخؤ وا

 اهو مدرج _عامحو دايز هد كذاب. هريص ر بش ومس : ئس درمدرصم بر ونس دب ريو رصف ريالا نّوص
 |. نورك ساب زيوكو هزص قرم ناي وضلاب ةرصؤش ن انج نس حوفوكمانددنإبى انما يكلاب دل صانركو هدانا

 ركنا ةروصدزوبسار ثاببو تنك انكليزي تعدو طوس يم جنا زمتيمو
 ىلا مجبانإا عش وب ةروّضلاو ةرورصةز ماو ةددرص ل جد ل أن نانكب تيؤموزكدمودركنددرتودشاب هدركن ج
 داس تسا هدركم حكما قوددرص ةئارغم ةددداص مالنا ف. ةذهرصال تبوح ام نيكزلعيرا تاكو آن نب
 درغوا رع جامو تطعمه ذه 0مل بشاذاريراصراجلا يضل انبكشنر تجاحة زانص ل ثمضإف لاش يرانصن نشك



 ءاوش جو ىحاوولاننشز |عون ءارعس بارب 0 اروا لسا اوهروع عرش 0 راانست نياك

 دم ومده ارو ةبهادو و ارعسهادلانب هوس كمر وعوربو ثاذاأر ارعشا < بحر مركس اب لكنا ذازجرلل لام 3

 5 جرراعسزيمننر دابمضلاب ةرورعش نحر درابس )صوم :ىقوكمانن اوُعش نانتتخيزو مبا ءارعش دال

 يا هن وش اوفزتن ملربرادس مول ابهذلانيبوربد اهلابعل ان هدربراعشلا انبعلل اني اهظفل رماهرحإ اواي 0

 ولا ذانلاذو!نهلجرب ةزحاش ة دل ل اطب م رمزا هش ننامىلاخو نديزيمدهوبكسنتشادرىإنر وعش ننس
 «0]همارانشا 7 جرحا ماانكر مضومسرالذ زم تمس امن امييعب عار :داحن ا ارك درك درتندرع درعا ةر أف نص عنسم

 رست رعشن ةزافملا غش الامي نأت مدد تدهس رودو ناار هدع ياس هرعلار اغلش ارز اروع كَم
 انستااع حان وذا كادينزا لون ءاوهر نم جاك نين اكرر افش نكماو نتا
 امااهد ودرج درب ركوب رس رْخْس | فزع د مالسلالا دنر اذشمال ثبرحلا ف هنجوطد ليزخال وضل اهينمةدحاو لك

 ري دل زو ون ةازتلا ودوم احررتم ىربنو هد كفو كرزبدراك ه هرعس 0

 | اهداتم# 00000 حب انسادبدد درب ثمكمثج مانيلا ايزؤشرحا عاشر لاباص

 كوس عه اللا أتنع داحا امرا الهلل ورشا فم دراج وومشوكررك دس وزسومئ راس عقارى و

 تنال ودد وتلا دهوركزشا معاش مان قنْسمنمراعنسمشبفياذ اشمرعبلاغملّصادنطابلا

 تاير لفكمودشا اب دضركازناق مدورثف خرم بساومص تعنرتشا قيس غرس مرفْس نرش ننكر
 ”قزازين هريشرلالطسورا مدرس : تنكا اددوجكبعرد منان داعءارمش ىوم خرس عر يسرع عب لما ىح

 دامو 0 5

 دكا نعمتي ةل ابرة رسول !ل مل ابل ايمقصالا ارومال نعبمضل نال تعال والا نيئعوب الاف اجمدلا

 ان يس دييدارمنينكانروشا نايس كش ايلا عاتب
 طلووروب درك ع جنو كناوابرصمنو كين | بيار وكشالو زج كنصبزلالو 2 ةاماللإ ب 0 50

 ف ءاوناو هرعتكهزنسي فلم كون امر ونس روكشرمل نكت ى امل تركت اسمكم
 لبر قلاب ركشريشذا ناتي نرش يواهضو زتخا ها الاتي رركتساو ناداب نوانن نس :راكتشاتزعز جز 1

 7 نزول كرا تيركش ل اغب عاش ديصدرب تحدد نب اورنم ضم ةركْش اذ انتاومعندش

 0000 ا رازتر كت راع ودم ودنا زاك هزبدواهحاشزح ةيخاازص اتت .انوهو

 ]كب ىلا الم تاكا ارك يسد ىراكش .وىراكشلب روئس لتي شريت ند و :ركش اصدانه
 كينح ىف داما سوف ايصرعمشو هداد ارب اون دذرنساديبفخ ةضصأس مشرد نرْما لا 7

 موو شو افاتار باجر اراددش دان راندا حو تك رجول كا ار وعلب
 كوي دري درسر رت ]يعل الازلاب بز ترد هوك زوم ينشر شو نائب مان ةاش

 10 ا اراسالاة ندومزابث سب هراش راغ2ريعرتن ا

 . الونلهرددد همجدوراب تيرم اختضرّوفل ارراوختف كب كاروُضدنك نيب دذاك روهزز اراشم

 و همز درك ير اتصدر وعل هراوش قنا اب تر وعن در نهرو ندرك هراّساو تدركا ا يوتت لغم راس"

 . روسو عاذكران ٍِ 2 واتا, بطل انا انددوتبن او كلاي راوستنعشو سووتستو رك ضرع ضي
 لجرزيمس بشري 00 اراشوانامس كارابسب الاثداجل انهي رولس ن دش: و رعب اراثشاووو
 “6 مرر ات وو ساكت دور وشاوممدوشار وكش ةدوس تدمر مانرايسداحتبص]هنامسعإ !رامش

 ةرلشنا] ايدي غون ىركي درا بارك لت تسؤنن رش يوو قاس جوماكك دانا

 0م ممهئش وشلل نر ا سداح الفد ةاب ةايحلا وشو ةراشلاوةروّصلا هير نمومو رولا

 ٠ لش ل عوشا طعنا دل ضد قر دق ناز كوسا و لمس جرباهشلا لد زبر يب

 ا تااجتا راندا سنك رندا: تس جددا .ئاراكشاوملا هي ند امازون ل

 فورا



 ان
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 وار كنج نرشمداماز ككسنفرك مدد مدرم نيذركى اب ناي نماد رش لال كو نونو دس رسل انند
 000 .٠ زد نينمومل ام! نعرزخل ب جوصنب نامل ملودداوثو اظن عا برحلا) موملارة شن ل انين ركب نتسشفر دا
 0 ًِس برعمرد اهرزؤش وازلاب 0 خجل اند لانل ا اهمهتلشاتما نيئعومال ناداودسلاثمضدأتيإ يتسم 5

 ل ايزنبوريدردخل كالا اتازنش ل اتيالك سانا. نالخل امر ديو هلا ددلشا مدري شوشو اثم سرج ضيقن
 شل اّقب لش كلاب رس ةرإش رس نرش دبر شيحزمع ل ع ؤلصد خصال ثم فلاب هتش نيعو رج رن نمهساب كز لع

 هاشإ انشا للا نيش لِكو مضأ نمغدوش كثخا كوكو ربنيو باضابرم اسنورتكو كلوز فلاب ثيرشو ]جداد

 فلاب ةرس ةزاوشطاشضى اب |بثلا ةزرشبوعرحرككلاب ةّرْشس جرير اشما يمت هداي تشموكو تشسوكإإ رين نتتكن ياخ وربرخيا
 رزتكلاررش كلل كولش لا +:للاملانب» ببعةضلا يرشد ب ءاكت ابشر دركءزب سكد ناش جيش رز شربت كف ادا
 ورش ندركادسو نديكب وضعك بس ل شا رهاب ديكتموصخ ةاشمدوش كئضاثاو يزجرداهب باظاب هيشتدب تعم
 هُنِشارْس ل عطل الاهدو ةىشي شا هرحاو منار كرش ش ناكهنؤح نإ وورش وا وم. نازو بوجذ دزكمر ابو ندين افك
 ُبطَومرثرشلا لاذ كيبا: ماما لإ وه اكن يضف نور ككمر شمر شرب دأب بيز ل ث شو رتبعند امهم ها
 ءاموشلارزاشفو ناضل دزشر ظل وادزشر يار يربك ضع ازنيدوكمثجل ابيب رزشب أ مالي ورغج
 ناد كوزين ندز تسارهدرجو ثاوزشتس مؤ اذني و روزشم)بجلاذين امهدنتن اثر نوكش اب دادز ب زوجب ىلا مهضجدر لن
 و نتخودرودادودر ضْش ير ثعلب دزيش كنييهن عرب ثيركاا نار اب نطل انج ثا حوويش ايسا'
 >1 >نتضود
 معجب منم تدوم ةرصش رووا ذار صش ب هانزف علطا ذا ن داش تثني الئوهويطو نيعونال ان كرما
 ماري يمملاواش كاجو لوف ابل وفر نمد هوني رطش تدق اهم ىوسر طش ثوب حانت دبلازبالدث
 ودنِيْش :ودو جرطساو اهوزشنانّيرامجناريساب ليسن انيِجودو رفض هل هرطش كل ملح لحال امدرجيمنو

 ران ةاكاروطنرطشي هرصيرطشل ابو رش يخن مرده ضد «رطشارهّل بلحن الذ ماو ورك دود ندنامو نانسم
 كتلبركاروطش ذاشيوروطش: فان َككيظف ميكاب ندرك هودبارل امد ن ديشود ناشر يكب ةرلياشمحاىلاو كبلا
 هداورؤيوزيمفي ةيبرركلاب ةرطشن الذ دلو لائيدو دوبريش اب إ.د كتمجئدزا نايا ركب دز ارش ايزي ذاددو اناني
 يفلان هراطش مج دانينمجر طش وجو ىفانىلانالفّدعراتشو لابد وشير طاش ض أف عغند كوش روطشم
 ودرب ابوف كلاب قرظنشو نماشنْش لمد تيزعودوو ريس ن اف دل نارطش رف ام ينسون مان معن وشل اب كب
 م انناوومرايسرعما جروحشراعسا ةرعشاه رحاو ىومر هسذنغلو اريفرتخإ يملا اذل ابهريزنشلاّبو ةريظنش ةإما

 رعاشابنلا رج نورعشالا ل. :[حل ايدو شاموب تضون#ناليفرجو و اشا روس مد دركادركىومو
 وو نار حو ريم در اكمل اب دورنادكب يعش وجم عش صان نداهذىومرككلاب ةرعْ ان جد درك رى انهدوعذاتلا
 نساوخ رو ديكز انة كاياو إش وسكلابةراعشاهر حاد )خو جزانش تدابعو جتهنادش اند اثنى درر خياد ج
 نجا ناتنو ناس امورازاو نهار د نوت اس ترب .؟رماطرسكلايرانشفتل ماكو جراما كيب مارارعشملا
 انردرسن اه وكن دركدولا نؤحر أهشات>ردر ايس نيمذد اهشل اك ودا ثحد دغلابراعشدنساتش ناربارركبدكبرك
 قوم كلاب وعيب جلب بانل ازمداخملا ناكبم قزل كنه نال وعش لاثبد هر دئازا ن ديسفيجو اجرب و ثٌفيارعشأل اب
 ناب ردو ووكرعش ءعشب رقناو كشاك و رعش تيل هاؤدرنمودل تضارب كرعشبل اب (نمأ تعض قدضادد جداذشا
 رشد ةواولش ناكامو منن طفل اء ءاش عمور حاصل انو نبال ثم ءاتش/رثخالا ل رسوب رلع جرارعش هل ادو

 ابرد ومابر م ايرعشت ندركوربب وءاشم هرتشس وز رعش عاشت مانيم اعمجرعشا ةديض ثبادانمل نيبو |ميضدرعشب
 اجثتسادعل وم انش نفرتموان دا زياش درعتلارمتل عدل منعش ه رع لاند امم عمم ىركي درر عشب نرش هر جرعش
 لاش وراس اررسكو شع نيؤركوزفو ند اشويرماجو ند انهاكالو ار در اكنتخا يلا دراعش ل ددجرسرتش اد نانهنب
 ؟ةخيملاوو *,رد من درواز ومو ميميخ ولا رش نالذ هٌرعْساو أنضم حلا هرعشاو 40د بر : اريام طدرعشا

 نارع شبا اذوجزارس كنشيود ةرانسردكلاب ىرعثمتناع تبا ذا مالنلا تبا ماوثتكاززهورعش اذار اكد نينجلل
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 منن هازبو جركل مد انص_جر ماثور بس تاولاجرش جوغبدبشالشم ا فومينايغضنوزلشلا عيجتلا لاو جرم
رسب هل كوتا ءيمسان اب يزاثوراخن دش بلسو تسد )ومس! ايضكذ غون همم

 لشي مالا مسار باس 

 دونس زو كوؤك د رهيمم مالم مهما )جرب بوضموه لابو تسون ايم عة همملانغلاةلجرلا همشاو .٠

 !ئجنارفوكيدزنهدركانبادقندوحكلانبزركب ر ايس مكركل يدوتسةفابلاودذلنانضحواولارب رخو قفلب < نه
 اهرتجيو جورب ] ثمدازو انتدوسزس ةدوس مجوانبزا هدب هد جناربسراوساهشالا داب فلاب دوسر ايس از جل قب 1 نورد لش ثم نياو درابنرب ل ركبدرتكن المات درك لهو تان ارد كشبوكى الا ذااددارش ما نوجر سبلة ملنب نا 5

 روسزالزنمو اؤْس ديرب بزب ياه: ود كلم لك زب ةروس ل اطعاَهداَدارملا رعش فبات الومك ية لزنملاد نورشلا نع
 قروش هرب كلاب ر اوس ق لعد + عضوم مان ضير نم روس ضبان بكرحوداولان وكس اروس ع وبك خطو و
 . بهذ نمرواسانمانزي نولي بلوم نيدو اساعمج نوكير ذو به ذزم ةوواسس) تلعن الولذ نيو مهبل مجةدد نسا
 دال ترلوهن دماراوب رون دام ندوحتسوربرَوضاريركيد نداني ثسدربمرابري وشراوسأ اهرحاوو عوبالا)
 قس ثنى قلاب ةدوسميلاراسل اذب من مآ عض ن تجيب نيتمسر ووس ملا روسئلْش ا بو روش
 ليزا واسامكلاو ل دوسان بيكر ةددانسؤ عيا :سزاشل رضع جدوي غامد
 دك : ايوه كيرا ةرواساو قيدانزرلصإق انزل تكدربو اس لاو يلا نعضوع ءاطادن اعل م ةردجوبا
 ” تين ةزتسنيشادداريسر انيس | مفاد عع ندوبرأرسو ىراريب نينقغب سس فوك ةرماجل نوجرن دش نكاس
 تدولاود رجس روتنؤيبد طرود ناسا رهاشلاب هاذافرنرل و همنمونيمز ىدر وهاس نيمز بأس روهاس

 . لكلا ة ونبدا في|عفم م كان عزمه كل اني نالذاشوهو قدررب راب مدا عض رحنع مزال ظاود» فحم
 اياك ةثادرإب او اينسارانراوحو شود هربس كشلاو لملاك نع عدو يبل رئاكر امض يجد ] طحاولف كت قنا كنع
 زءالحاو جرحادل هرب مويس ن درك هريبر نزل يش وم قريبصامعجيوازب اشف هازاج دل ربان نتفر ىربارةرباشم
 دم واهطخاررماجم عضوه ملا ورسكلاب اوبس درورنيكماّبسوب!لذاذ ةداّبس ل هطخاير ماجر نفركرب دوس تدزالج
 نيسذانذودد|ىرادرياز وضخ يظلالاز دقو ويلان اسال كلا قد هرب اسغرتخل طبل اراسو ميعيج سائلا اس

 عين درشمؤلابوبش جراسا نشب تيرتكلاب ريش نين اذ ضف ردك ساكت رداد ناو شك نبع
 جاه راال زيكشلاب هردصمت بكل نبال 6 ندارريششو نداد بل ايو شك نمي نكن داداركدد كونان 1

 ريش ملكنلا حل اهربش ةإره ا تيلطعاو يطع اطعا_ل اذاكر ا ىوربدربشل اطعائبنل امتكملا ع لاطقركرح
 7 ةلناععربش زان ناشييا نايم وكر كبركب اب ب جدد هوركود نرشكب دزنرب اذن نواد ا ظعرا بش متطعن بنعم
 راش /مولعم مازن والو جن النويشلا زب منج ماب عشكرب لمش يدم ؤوبدؤوتتل امد شنلاوتفل بروبش
 ذلنيوخررماجن دركمرايهزينشادوكن درك يقسو ندرك هرتشن مف مذالرانش ايف زعتمراشاواريوؤشاك لام

 نخر كرولا ولاوذه انعمو نمي كولمزإ كلم مانزبانشود نيمضت رش امزحاو هراوشوكو نائثكما

 00 ثمل 6 احلا رحاوو كان ترد ءارججو وفم صد اويشداو ثاذادرادز اسيعمد ب 1

 1 مالا سكب! نِلح اذلحلا رجا د وعمال لذ دلو رتفلحو ءافرطوزفرطو ءابضف و ابصشو وارجو رش ةربس فرحا
 39 رم خازصرالا لعد نانستنرد 8 رسم, [نيلجلاو ءافرطل اوءابصقلاككو ءجورحاو ءاهسلاد هييصأ اكوام اوال

 .نيجورد كنردن كبارا "1| دان اهدحاد كت ضلإ, رع اهلك جانشمدن كبار رسيركلا ريش ناري ذ كامب
 : نيك ايوه نه هز اكس نوكتل ارش درواددرن اب حارق بتو رذ اعببرتشاو مدر يشل غادو هاجبوحو تم
 موقد دز زيي مو تراوصل فوصل و باوشلا نعبر سوة ومنير فرصا دل نع وهام اذ نديناركدابو نيكل
 رجاتنراقس ا مإرمسربار يجن زكماو موضن ايمن داتفانهالخوتيبرعبسل انجب ندا نوثسادزذ اخورنعط مل خيرلاب
 ضد ليسن دروجيدار هاك مام دوئسن نب ,رجواونعاط كل حامرلاب اور جامَض و لك ةرحامم هان هزكوذن درع اثم

 ون اعنا مزح مسكلاو فلاب روم ناو اربد حانجقنماوتهش ثدتازا ندر كيؤنوتسار تسردراقبشا

 .هزيدديزاووى وذا ةدابمدانشواسدإ رشم ىدر مانرككل بخ مان عطويب نازح دو ناب يوت يخت
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 ه0 سوم كاب .ؤشوعحهيل لاًيشسانعؤتستم ءاطبزا بمسنيزحرثكلاو ثلا ر ارسم ]تلاد تالا نع زج
 1 0 : ١ . ١ للا 1 ع 4 1

 ةاسافربت بردي عمل ععرراسا عيزسا ناسي ثم عنك اي يكشو لشاب هيض ور كذا نو لكد غورافم

 اطراشر هدتك وكت ريوس ل جر ءار تعش عزب ءازس نما دداملثم ةسامججو رمل تخل ماورد
 ' ودم بازملازرادرمارشلا اهرّساو متوفر ردو دادضالنموهو نريكاراكش او نددكن انهيبرإ سا هذننك
 زوم ابد ةذولإ لاك روتساو ايي دج ارز ضع لالا ذاو مَتلوهرضفاعلاثي د, بلإرهال ائيدو لنإ,ت دكر زعم
 لفن شوكو رركبو هد وكن ا هدد دق وسكم كرش, هروسامنادزار كلارسكلاب قسم نتفكداددن ا هاشم
 رئطنس جروطسرطسا طخو ارطسر مزعو اًسيغضيل اهيزيجرهزارتشمو رتطس كدزي ى اناره طلايدؤمو مس دشماب
 باو مضلاب ةروطس | اهدماو هدو يو انه: انضا اضياو ممجلاههجرلاسس|_ائبساو بس ثم جراطّسا لثمن
 اًنضياداضلاب ةمتس كر طيسصمهرص با هرطسو ل ثمرطتساو بكو !ب اككلارطسُ اب ضأن نشن وكلاب
 اهناز اهتم سما وداثلا ترعسل افي رحبت انقخيزا رعس شر بلش ياراضل ابد مللسكبراطسي ترشمو كك
 عنبر تزن إركرد كنريوش موق اهتباطا اذ الو هجي جرلارعسل اند فلابلل ل يدشتل اه زمعلاب ثرتسميجلاذاوئيرفو

 ملصحو ىدر مانو ناردو بح هلزركمارب ندا: نزيه ردكل هر عمر اه نمرعس ىد وزن عورته تملا د ندا
 يم ندانفاد وزد نتا ند خيخهزااربداطشسانازشى ان إج كنتوانلنلب العامل افثلاقلابارعسع يروا باوعا
 معاذ اعس تب مانو نازوس وزان سإليعس زن اد دش سخوزدارتعش عرعاسم يس !ذايعبلا ف بريا عتسال اهم نارتش
 لوو تف ضإلا_ل اة ندوتجمرل ةروعسم» ثان قئاوبدو ب ازمو ؛انمؤ علرغسو لالضؤ تراوح م يسرك ذاك
 اًوشمهرتس لافي تبكتيلا نبال 6 تعط ةرعسة حاط مولا رعسواروعسمو] عرس: نيم ثموه| عس مهعزكذ
 سلاما بشر نول فلاب ةرعسهرد جب بانا دركسكلاب ةرارعسؤء لصور عض خير كلاب عيبى درم مانرعسا م رعسو اهل
 ةرّفَس ذهب ديريسو جراف تهاسمن ديرب ينهضب رز غسرجتوا عيضوممماروعتسم قباواًصلابو هدوبذ_ريعس
 تاج فاتح ردزاررريفسرفالص نار شؤبو ةمفلاب نضسارافسإ )جراما دك كلون جرافشامتشيئي سن اكرنبون
 دانك ودونتشن باكوو كاركرافتسلا كيد زداس عمجاتسولا نوكبرعس جءارفس ومن ايم خايمو لوسرو هد
 زياس هود ن ايمن دركل هج ابو دكلاب هراقس موواخرذلاب هداقس بورارجسكلاب هدسم م حان عغنتفورزن اخون

 لاب لخضر اقس نو ررفس هوا م نم تعزو اس نرش نورييزمسروغس ووززاروش ارب برجا, جول زد اسم ور هداثكز
 رضي وزار كلاب و صور جدو وفسم) فان جن يتم بمسار بسد كر كدانج نهج شازدب تيدر كنها ةياورث ]دانس
 ىااربالل ظعازد نر غلاباوسا ثيرحلا يو ن دمار ددددئ انش ورب د ك5 نرش ناباتدنشورو مص لش نشوررافسا
 اهم تركب ريسفس فا مان ماطف ل ثماقسمو :ومزان رش ,نهربرافناراغ شالا ملا اموال وطلانب و نررغسموهل ااولص

 اكسنيكيضلاب مكك نذوب ة معو ةمص موبار ىور بانفانتخوسن وكل ابزمس خدود ركهس هررسسو نيبو

 ندش تمن يزف كس ناكس عج ذل وزوفلاعىراكس تول زدايكسر سؤ بتخل فد عمجّتي هد ليركسرشنؤم ثم
 ميكس لنوش تمر ايببر كلا يسن در تسراكسإ انحاثزرواركس نمُوؤزْكت مروه ام ذيبنو منا كغ
 هكر از ركل بركس 6 عا عب ا نتبدطسسولا نوكبركس بو زفذ مر اكس ةساوب دؤحزا ن دون سم كاشد تسع
 أ ةدر ونكمل قبو اكب دحر ادب رحاكش يعبلاو ن درر كت زكاس دل ةركاسإ بل ,ض ان عع وإن داسيا
 كش ماو هضلابركس ترحب هريتو ننفتلاب ردو تيتتفو تيطغوا ثرزجحورلخنلا عتسسيح لان راصْبأ ركام

 جام عاح وج ناكدنوكو هدي وكرداننجإ ماس (ضآن عه نتنكرنانضاوزنانضان يركن رجس ةزكساطوحاو برعم
 00 ا 1 1
 ةركوود مد بايريشر دركك يزد واج مانو كنتي قب رانمم ارز جن هور سانا ماداس ميلا مسا لاال
 لاذ اهليبلف هل اهتيشلف اشي نمو نكس فإلت ءاشنزف اهدلورب ثقحلا لإني اجاب ناكر |لجو مايحب دحفو

 أ مدا تشب تارك

 رمت لاحد مب مضورقلابورمس خرلاد لابو باذ مدكبلمسا توما دكر نمنانغذ يي لثميبمما
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 نالتخاب دنراب كنس مرد منهْرَس عضومرضسييددش ا, نس مردهد ناو مرانسارففيطع ةربتس براني ضيطعىا
 ارب نباور اصلا ترجل ايد ٌمضأن ععناراب دع رنا بانشرب د ىوجز دكر دوت ضان_رك جبانسا ضاوم

 بأ ةوريشر وهم جاهم ثسودودابر يجدن نب ناري دونت هه دونر وجا ثمو جدهم طاب دشاوخ ويم
 تا خاروسز اان ندب كس ندكرركب وجد هاج مانروج انس دشسانهدكرب اردازبس باك: دارج اس رشااب بلا درب

 ُ اورج روصو دوش ايجي ارلش مدام ننان نجر وجو وجأس ان تلس جوسي لكن دروحر وكناب نرش ر ديان قش

 .هتنب ول سويس ريا هينصر عموم نرش شه زجر اهدا رش ان زك والك ضوجرويا دش خرمس منج جين بعضك
 نم مديد ني وجر يجدر خيش ذيل الاعب مسبح ذانلشمو نعت + رك ل ييسرطعمس: ِ انمزههجم داجمانركلإبر اهيسوّسوعنر

 ولان ابلغ اك مالال جل االورتفاض ا! ثيدرعثل) يلع ب اغردقو ماللاو نلالإءيض اعل ممر نال فرعي مل نبلاروا
 نيف ص هتحا) اك فرص ركر عت سدر ناو نكشعرغ ترلتنال م هضزمدلف ضان عك سو طعم انو رنين مرماوع
 طردراخسا ةوئجو رحنا قب نيئيي رسما جماع هدعلان زو لعرب نال عياض ضالجم جتسوإةضداوركب
 ربو ددلثم جر [:تارتشنيكستلاو ذل ابرعع ىر مانذ قلاب روعب مج يمن در كك نإ, راس اقفررع ف ويد ندم

 و صحتنا دقن يملا اهو مل ثيؤاحلانيرن اكل هدد هول هرنلشدوع عجاوتيانيكشل اوغلو
 كرس نيب اسورلارميطدندإ ٍطصةقال وسر غب ونر شبع ثيدحربلعونطبثالعا نم يرملاو مونهلح اب قيل امبالا
 "انا كي ىلا لوب مضجدر طع هرعت اللا لعوهو لاننا رول اوراسمالا تطظتملا بألا لاقدو ثدحلا
 ٠ قدر نحام نللالكو نوثئفوداجر نوضرككلابرعي اطيز و ازجرعتمظقامتاكاضو دع ةلشو انه عمس نموا
 الون نمر نيلل علموه انيبورخ اذ اختآ اوم تسل شم وجت |ميطغب من وركت ل عابو نتزيزذو نان ارورعس وم
 ةنيقفب 2 خزي هتصرلب نع مدنا جاذ وميظخن رن اورانج و ناور [:ماكص |نوملانعتااما

 رككلاومضلاب يزن ث ةزحتدورنم تزهو ردو نم: كم خدربورنماوزتل أد [فأدمَع ندوكرسوضرطسو نمضي
 سوف ىدرركلا مضلاب هزخس لوح ندركوادوارب كيد ندركدادزبن اختي زج[ ض م مج خل وو رموش
 ريس جرلا ملت اليو ثعاملااذارخاوسنمسل اتدو سر بيونض نازك هربوا هكمأ طّسولا رج منهج اثم هز تنك
 أددسئاددس كب سر اكثر ورسكلاب ىلس هد اذإٍ كلا نالذ كر ابو تحد دنا عو:او نبتل اقف
 ذا ددإال لآ 21 1 تان ندور شودما هدد ةاددزأتاردضاتادرما 61 مانمذ وجم انربردس جردس

 درب نمدتساب دوو انماقؤلوناندمنعتخ دس نأ عا كموامكدا مجبر جند كسورخو غد زج
 ”اجر سرب د ايسر باسو ىومن طش درك روزهل تالا دادس ب عدد وعاش مانو انور زا يؤ: ىردنس
 عاج دوهثومازكل بربر هلح موب الغلو وجي | سازاررسكل اب زب ثيراردعسا هر ئاز مماسمز امثحكدول ١

 مالسو ف كا مموجرردد وهاهي نمير كمؤنفلاب ةرارعم بن كوب كورلا بس عم جلوس ةريرعم درع ةفو
 دونم هير مذج ال39 ككو نيتضفمدرعس تضل ايريس جارد يغلب ئداولا ةرار كك جوريسأ عدد دج برر نهيب ى داوم
 . لاط وتلا نم مطخىنلا عضولاوهو عطقمالا ةرسلا نال كتل لغنال كل وطين إليف لاذ تعلن دوك ث انذا
 اذ ناننربرب نفل ابرسىداو نايمو نانةزيم ماخذ الاب تازيسر مْ رس ةرملاعبجو ةزهدار عجز مكتلادرس عليو
 ظ ملئ ريوعرنزلا نطو هنا كلود زان ايمدحن دان ب وجوز رنط دارس اقب ارب ند هزبو ص

 . كااكرايمزسا كراك ينقشررتس ةريذرئركركب تناك ذات سيل جدد نوجا ماذناف كدت ئزسل ابرد لضرث
 ريذاج نيو انفه سات وجر جووردوركم كي دزن تنيسابجمكلابر مي داراكن اني عزب سم انفادساذد ضاوج انو
 ةينبال نال يس تاو عاجلا وهران ونموه غد بكر نفع مضلاب ريدا ةريض انك جرد نا
 لافد جمب سافر برالدوسلا نفت مارب اسنان ل هسوره دمام تلا, ىو رف كت نلاو كبت
 لعتيدوهّرمسو نالق ليس لاين رركداش عريس تو داش دورس تينظةوثقنطت لاذ اكأ مشو رئر اإل ثوضونم
 فيكتلاعيريتةفلاانجا]تشتس مضحيوزيمل اتم لع كرلوقمنمو أ غد نينمتسر رس رسما تقرر هالو
 5 ندركزارعس هاكرإ ميا يرعس هوعد )اذ شذ ل شومان يشا امككد يل ومو ضخ ؤفلال مع ةيباتنا رو

 هبرمعب



 ال

 نول نبا ذعز نر ةرمعذ مازءونابتلثمجاهن هرعم هع دج وكلا كنه هو منلعوف هن نققلاب داغر فد
 وضل دز جركل يوزر وو بت ذازاو نفد دولكر و درطزاناكب كيدزن مّعلا اذه نانمؤحونادإب للا ٠

 باييمازإ كب مانه دهم بسن ائممضلاب ةزدزيئؤح اهيل يطند [ن كأن عض درك ناب نهذ نازح هش ركن اب كذاو
 قي ناف ميالالا ىزجيو هد ريفر صَعم عينعبب نارك دل دوكركش يدش كف باوعش كحل ركز هفيينموبا
 0591 لابو» ىوايركرو نذ اركز عمم او نبذ 0 ناوايركذددرملاشم كيرصنلالا فزع اد فرقرمل كرك وا
 دكت ركو ناين ركد وسطللةيثنو بصنلا عننا خوال ف ىوسم عون اطم وإنك مف ا طم و اوًركو ناعم
 انك اذانلنال ل2 دو نيكأتلا جانجالنلالاانييه تهزيف نوتركد هلا دنيكأتلا عانجاليلابثليداو نر لير كد تلا
 نيف عر مدم دو منلاب رز يلاسلاج تان 2ةماهلَجامو ةروسكلالورتبومغم:[ءلانوكالاهنممض
 ا اتالم لائب مك ت مغ 0 -ةشن در ؟كنايرسكلاب :دانز فاك يعلم كك طولا كرمز نوثد ثوم زووم

 ياكل داهزم ةراتدا قيال ةماننؤمورازلاهساكو منمتغمرانذ كو نان غن دز ىانرمذامئماألا مظلا ٠١
 ةرعزرثلفل تعمسل اقبزاوا' هر نازل انا ثرملا ل هريسفت ة كوب لاف ةراسزلا بكر عزف ثيردلذو جربمازح:
 رار ات تحئابكوكلا ترقمزاو تح تنع ريما بسخذ | ينج ن دش خود قديم امومة عز نايم نعال ةزغذ مل ةيازلا وهو ةرامزلاةزخذلاد كبدإنو دادد كلكو ذاب زحل جان ذدرجانذو د نالفد هو
 طم لنلاو تؤلإ.ضىوتجن اكرتكش رادو نيسجووسوبٍةفاابددد موحداكب ان يغضلابربدزردلا جرى اقبال دوذرلاعلاتموناكرشبانادزر كوارخج رهو خوددو وز نديذ موا. هزيركساّصباو جياد دندنبن ليم نآبا نب
 ياقلب مجال ناكل سمسار وداد: لددو ناكو جةودعذ نيمزو كاتس انآ دوزتنا نودوكبو نزيك بسر نيس ىدتنو دزاد نتينركمبدركب نلرزعلاب مس تارازو مفلس تندد ةوضودكز وراد مودإل انلجن لاب
 ةرانروردعا بهل لاجددددازتت غرموهر مهكصروا:لذور )ردات دابدنإ قنجنا:ةثكودادوذارعداضالا
 ةروكتو ثسارو ناسارا غدددربدزت ندركثرإبراودخ ارابدز اتت ايدد اج ةزكذ مضاف معن 0 دايو ناد
 3 نإبجرباودداد ثيود نانذاب مذ هو تنك نع كو هرمز ذدكث رأبز رتدابد ىاجرازمارزنا نشا دواركو زج
 ايلا ةرهز تعراضد سيل امددن 2ك كرش لاب نيسو مددأب نايمكنسرراوزد وسد انزرماحدود
 تكا عرعنب ب اكن زراننباوننزذ اوجد جرس ن وكلاب ةرهز وكساه نؤكسو وأ عض ةمزانبد بوخشكر ا
 مرا ميضغب معنا فركال انمقمان دس نشورروهز مهرانسط ولا نير قةرهز متل! اوخا م :داهمل اونلو تيد
 "ما نامدال ااهئافصو انببرك م.طانمل تعنورنم دوم ءارهز نشد و اكوهامدنشسودددى دزماوجد 106 امو رلايس
 لربط ش3 مولانا تي ددملاؤ و نيس ماكتراهدذ إب بنص ىزلا د وعلامهزملاو تاب نددو نهر .وكْسِر اظن .
 هدرؤحربل روس صف عتتتالو بطنتحل كان اشرل نان ابهر كدا اور نما صوم ©لا الاب ةدانم انو
 دمتي ليم رهسر |نجالانصراّيجل اياك صمسابف نالرسإل ريغ لع نم تعنر آس قيشازكه درؤجرد ككل راش ار جانسما
 ةريسدتن رد: نرمااكورلذوكلكلا نآس تحال سرا ل ثور امسا نما تع ندومز ا ودوُش مولععزاب وعائنوربوو
 اضوويل !ميلع زوج نبل وتب قربا زمعلثملا قو ياناركع اهماجز| عفن قرب هن زله بوح ذجريشلا رولا حالف خب مدرتة ليهو دانركلابر ثم تلا ءوضولا عانس ثول جو كتخدانماب هريس و رخو وبسم تدجل و قرتساو

 طولا ع جف تالاجود ثان اح ماوطكرانإاو تين اثلل تيل :تلاو لاوط دا تايم اجور طبس د سان حةويربش
 هاج زافذولهريد مترو نرش لاب مام راركبس دنا تدكرتكرزملاواااردا ورك مافو دش, ب ادد كنود ار زعم
 هنت ناجم راؤمد كدرزتن دوروتسيت دام نلمس ومش رالسا ضاق غنريْسوي خخ عس» مانداثس َج ان يرسكأبهراثس نشوب مضلاب زي جراسا روتسمدررثكلاب نمس شه هزي وومونيسدل تعب ما اوجركتتم
 كيم وروثكبلسرابن الا امددو نادال ونشباغنارعملوهنوهز مد جلا ان دايو باجلع اجعل
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 ريع مما ابرعذ امرت نع ندر سريال اضع زج عائادادذ نالف لات ان نش حريزازد هرافم ضن مَع
 ركر د نو حزني تس روان اتيدرركباروعزرفان ثميزا هدنسؤن 2 جغلإب روع ةاراوروعزمونئرءذزتو

 عتتجمو نانس وا هلغدو م فأ مع نندلايووبو ثوان هطزجزنقوب نه نبذ ١ نال مان داعذالاوذ

 هدد نمز اهب دكو بكر شوك جو ندرك يركلاب ىزذ ايوب راف هزددلضود ىو كسر ف ذا كس
 , الا ةاهو لاي راو ذو تايد عماد مهدد قاحلاللئل المو غرك نتونبممضجنو ثنيان اهلا ناي سال

 كولا املج اءارلاةد دش ركلابزد جريس ييزوبال اقر معرس ا: مضيع لاو نمد ايلا نعي الطن الاردن

 لفد عبببكل 6 بقتصزع اهلكأب ل ماد جبال عاللاطيبح شع ءازعذلا' دراج مانا ليوطلابباخشإةذئاو فذ انو
 كوع جيوماكو نإركد دوكدز دوضعلا هل خلا زيب اهزذ ساّيو زيلع جركاذم هز 8 لب لصو لبد ئزعنكمس اهيل

 وئام كو نعبس د نر بطسوزاد درك« لّتبل اروكد ثنيال نال نانت ابد ثرالب و دالون نهاد ةراججور جرش ا 2 59- 0
 0ر0 اك دراما الط دارو تاس اس قو مو طرا لف ولينا ثييرحلازف قيم و 2 مرن مضلاب فيسلاو لجرلا ةركد قل ولم دزمد شاه نعش ار 5-7
 ينو ارا اىذ نقلا عم عوف اشو هذاوا تاركو لع تحن وداي كو كيد تباثلانهالخن دكيننم
 ىعيلو ندادد ابر اكد 'ندددادإب ط2 اضل ايكو طع نب لج اناس عتركنل لاتلرإ وزؤكدلا كل ابد فشلا
 لا ةطيركباكدإبهركطم ثدرو داير اككا ندد هنو نداد اركي دياز ريدر كنز ازاكذمو شاني نذ 1

 ف مهرس نوككنابو كنج خكءاريمز رامذ ل مذ عجوربلد لذ لاثمرمو ريمذ ديكو ركل اثيرد مؤ عسر
 1 ةلمشاو ءان د جراوي سكلاب دان وج تع مذ اذا ام نل اح نال لاب بوب فكيار ارركد كبر مازعن ءع
 ع٠ انعش جرد د تس عريمت عؤاو لوك اذ تالف لعيد ثنا ليسن مول اري نلف الامد عمد
 + هزت شرحات ددرلا نيب زش داني د ببي شوك اننكؤفلا ذم ءداناي ثسازى درج دنادبان تدك
 جب كاخال شمات نإغاغمراسرد_ر بر ءار لل كصق ا ءذ ب ذاج انان ةنلعن دايس
 : كلوب ير توكسرازدأت ىف نربزعيورهس كن اهينعز ءازأ | ارم نرياوككتت ةرادام غال

 هن(

 7 تر هرابرهامفلاب هربز رثيب طا نوح هزاز ريش نديئيرأ] زر زد ز اذ هسا د علاو صب امكعلابو عضأف 3
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 ظ 9 تيحا رن مانءاببز ةارزعرساك كو فكك رزب وم دتذاطسا حرز شور ءراتسو ددربشو هم فو جا ظد نيم
 عدس اردو شادز ابو ند زرب ل نابر تزال ثراصم ككتحالال قة تضعامطكوب دارت حامد تل ندري

 ّ أو 2م شلابر وهز تشفير ككلامريز ل قع ايزل املا كو, ض أن معن يجو أ ف َوع لنص هاهدرك بك
 ع درع ازالة رعبجواوبكتد هربازو هربت ثدخالاَتيراناد هول لاب لشن 4 ركب زل جوز: نحنا ادب ملك نييزضملك ع مهوكمازببدىب اك.مهح لزهر نوعلا:الاييد دوامياكو وعممزجي ل ضوه دورت
 "كرر كمن درداب عد ماهناربىوم قتسازجوإيرببالسز إبل اهو براقعتا ع ااعئمو بويمذ مدعم ضرااول ان :ةمايزلااونم كانرونز نين عيزيزمد ايكلاتبكر ابن روبذزشكذ اجو ةنريذ اطاكد اهلك ا ثعنجئ ارد

 از ايد ن ركد وكل ذد رذاذ ةرجدزاو هرحن اهي د دوو درس هذا كك مز ل مج دقو أ هونبو ع طانمعتيعدديكاو ءاخيب وجفذ عددوغ انساه ورلجت مامهروركابينذ تايد
 ندا انإد اجزنا مزالرعتنداتمان ابو نينادزانراحدز | 00 ف معرس نُشاروا دلو ذك تولين | ثير 5

 0 ارك ايراحز تلي رحز اّيننايوكشو انين تورتن زعل !]ب الازمملاب وجزر ميطسكلإبر خذ ندز كشك
 < ذائي ضان مهدزحرامز هارب زب كيوؤغلاب ذززيج انواوز ععربحنيدز زف هتز جادنان ازجو ناكل بك كلا : لشماب ةدبجيرد ميهفلع كؤاج تالا رراطز ناكسو نمر جرتشفنلا اذا ناب ةداخذ خا +ذانلا ورا عن ع ت|ابلاكواوكن اذ ازان قولا ةيدرخازرج ضبان اييددمد ددشيب ي ىدو انتر ( تدامتمبخ
 ع زب[ عروى ور ماننعلابرارذ نايرزإ ضددند عمن كداب درت ءدان ع نجتش عي سسو ضو زاريدذ ١ ييركاب ركركيهرازم عنك جر كلاب زعم نر كيلاساكلاتني نرنارو نالت هدنوكلصةكياعتدزا

5 

0 

 مز

 رو

1 

 ظ

| 
 ظ
 ظ
 ظ
 ظ
1 

 ظ
ْ 

| 



 اذا الموف قانلاتزدال اًهيريش نشعر رارد مف ىاريمل ملا ةءولح تردل اقيو ٌءضآ عع ناتيزإريش كمآ
 "نسا غلاج تما ميال ايو لل اتراراىزعملا تةرتسا ىومالا ةلغشمو ا هزدششد هامل اددت جلاد اهيبلتد
 العسر نرد هدم اوفو ردنكغ با دودج جرو راد د: دوكنادن عى انيبزتتزيتمعبرذدو جل الاذلاب ل تجمل »

 ديدي رانلابلاق دسكاذان معي ملا فيل ازمدو دبر هلا الج رتل ادع ناكل سارا اعيد طانبلاو بزكلا ء[مسازع

 شما زيمل اورج لعمساذااول اق ثرزكلا ةيلشملاباوجرضر بعل ان ض عتسمل »ال ذلوتدو ادغ جيراخان [ىاةيرفلا عقوننناك

 كيلر دن وكرددو ن:قافويسرةوردندو حااتاذلع ميج انمركرلاددوكلاب عسبوتكوم أع
 محا ينم اكتياسودو سدد لجل قير دنيا مل غيزكتل دانورنم تبؤم سو داكبه كرنب تشر سود

 يوه ونلاكسو ناضل يكدر ىزكلاو غضلار حدو عر نمو + تكا ك عع بوجر دكدددبوجانبنزنكتب
 جتا نك يزعادةءاددشزح عاد ثبخوم اتي تيما يوناو اغا ايزن ند ولة نضل
 بانل كرري لتس داو اولشقنال حاف هش ناري عشعدم ن دكواريد كر شعبه ليالزمعادلط بلا بضب
 اليف ةهزجت ني كم دعجد دوخي و هدندارب نكأ ركز عيش اروع المور اطان جم دعي بعث وعر هيدا عع
 +او غال غد مل وهو مو دفملا ةأملل عجزت ناوهوزتقل !هنكدالكانبذعت مالع ثراعاذ ونتخويس د عغيرماو مقالا

 "يغدو يزد ولهرتزجبلد رمل هانلعإ ةعمقلح رق عزشم ءافصال غدر ابو عوتانالل ميلعا وزد
 م انداي لام وسو انند مانفدمال اتننهللاضدئ ابرك هو نادية م ريو مانعواهدؤجر يغش
 ارواب ةداقدرماواهتدددوا نحسب اي” نيوعم شى هزددان دعب و كري فيصل كن ازا لنيك

0 

 رايد ضان يفد ن انابئنكمازا ةرإغ درا هزافد ماقبل ةداقم ]حدو ةضلأو بز اككلا اربد فهلا عرفي تالف
 اهيونس ةيروم درس انتنادد اى وب راكش انهراكر د دامر د كرودهبدسكر دكت كاهد د وكل الهرج قاله
 انيرمام كيداف يدشتلابر اند لصاو م اسي د هانزكو زج نو ككلكى رددت عيوبدي ماثج يرش مانرقدن ضأن محن رماد
 لشسم ل صارلع مزج ءانملاب نوكم نال ايان كان! اب اوبّركو ملوي كلاب اهلج لرد اضل ايربتليالثل ءارمغسضت رح
 اموملاهووثملاوعماكركو ونيل دادمفلو ٌمثهتداذ لس سمى انيلاخاب تانندمرسنبلالازمزبائالر لذ دو هداشص
 د توعم ةرازلاو بكل ععدود هايد الملا عمجرطاب رؤ دا عم الع ثءاف انتر متن حراوتلا نمسا اق أك
 هاكر ثغيداذ اواول اند اود رلسأد دحائا قده دراي دانيال ام وك ددهدداتورتلاهرمارادو هانيزحّيباو
 ديور سو بدددز 5 ككربو لتر مزعتم هرارا مما ثئعع ترب دكناود دودماّيو ايا نغواو 0 أب تليف ايَج

 لج دوساهب نوهلاب ضو نرداإلا بووه هسا ئوبئرادراكد بو رازد ن داعم هردادم هدؤدلاقيا» يزوج
 اي دركامنح هزماد تمت دنرادخو يدزم طلع وطمزمكرحي )ناو رادلا ثلا بلير ثرحجؤ دونسل) جل زم كم املا

 ةيس تشكو عبدَيو تب مان ضلابراود اول دزإ عزم ةرادمجزناوداوتشا ةزاد هيلع ع لؤزيرهو ةرئادؤشع تلا سفلاف
 رذ العار اب ءاعالاز ال ةرب ثحاصق اريد جاب داواولالصاو ناياسرت ايلكربئرادرلاب بيساو ال جرلابربدئاقب
 تخيراكرودريداهدرفد اصعب مع م هدلاتب نرمادوزعرفشيضد جروهدراكدور ضو ردا ساروهر |مصارسار

 معلا ومش انانرهرل اوبشالث راق هشيصزجب نهاد مد كيبل ايد حبب اوربي ا وز اللبل ماوثك اوردر
 دانو ف داع ىاهيرهرب ل اذان لاقيبو رم متداوه كلذ ان كتل لع نويت الميل تريل الناونم ا ن ومين اوناك

 اذ ايلا نرروصد لاق ندرك كمروصد بكم دقارالاعركلاضلاب يهد دج وخناسمتلاب ثمان تهانواذكب ٠
 ينل انا كندر ولسا يكول كالو صا امتربكاذا ةلئادوهربوهلايورض دق رتعج
 اوزالعا سلا ذ تمرح و ؟ن تع هداسع اوامر لاب يزن دكت دائواد يرجتش ا نمإكو دس ولع

 ف وزيركمواذ هبا نوجد نط اذم زن نري دبكو ا ةرذ هزشان عل اهالمزاذ غامانزتنو ناتجاو نوعي
 هل ثمرازذا |يزمضب دع ند افيو ذي متلابخذر جد ءكو منعا تعرب تشم تشب ض) ثسدباشيرفن
 ترئكاربو رب اصذ عب تكر ذوب ١ ىدرم مان ناد مج تذ رجروم مْ ىتساوح موكاز ذك تساوف ايكرخذا

 ثانيكر اذا تدم ار مضل ايبود جهرا 3 نكاربىدداد هريرذدورذ جن أير ئرارذ نارتو فلا مرزد ص أتعلع ا

 ظ

 ظ
 ا



 ْ ْ عل:
 فنار و تاق بكيان لقعمادسراو نضام ةدنانج ياخ عال ةر كيل طداد تر
 هذال هبعالو بالو ينحل خل وسال ء> نالف جرحا م جمال خالف نلثؤ ضل اذ تدر ان ةلضارباد هنري 5

 نياوهر برك ايل' نلرزجب سيزيرفالاا ره مادا كلوف نيمو هوو كب جو رازيزبن نكرسكلا, رتل دفا نعم
00 
 لال ! )صف تيزمورخز نركب يور جن داد هكر ابن دج يجو وكي هراقساا نر, بز نع دز يغض كو
 نكد اناتلاذوريذل اوجىراضنالاتياثن ب مساخل ممر داضيليبا:لللاقيو جروب د لرحلات كمجركرإد
 هنالك لجل قبو هوفرذ نول لا نحل ذج نعاوعرن اف عراقلاتانداككليب نزلا, ملعتهاطل فرباولشم ناعما ولام
 ديل انلاقذ يمهل نضرتو ينإعالان بالا ةئدادربتلا تاذ جرائد زيبز ديك ةرابد ةزيدمنع مان كلن ذوو
 اكن هلال ذاك عال ل مج هلا كاربت نولوبو موضي قال جريس عياطننولانوكسو ننهي داما
 . لاه ىوسير م لاوماورث د لاعل اير اتم لارركلابربهدسا ين ليفي بتبزحا] لار مورطو إل ريال
 رو تيدر اكءرب د الوزل ضال اند عري ل ازرق فالح ربو نيمزو بار ادد لامد ابهرت ددلعرم زل خدجباو
 . نبدرنملاقيروتس ىدش نير رت هر اغا درجتو زر شراب اوربد ةذحار ياو شو كرو تعرية قم هيد
 انهيذكزحاف ك !:رثددلا ةولصلالصنال نالت ادد اب نس نيس زيت مج ونيتففيو ريد ٌبّسلاهرب داورككلاريجبلا
 نالنوازخربادمراق حانتزازث اخفالخوناكزامتنج نوب ثنو دمرهسر باد زيرد دكا هرانس خياداة ذ لذادمر كب
 انمي زازترب ارب نار ىو شكا خيو مهردتشيإبو فوق زا باد مامي نمؤ ل عوامل ضو علرق
 دنوبدتكو ؟نانجرريبدودوشن كرس كلاد دوما همدادالجر افك ا كدب نإ عد دباريدوتسيو دزاير كخخانو
 نماضحنطاذاربادملبائمنالةدريب نمد اب فرعا نالن لاق: كودرب فديعي كه ةلئدا ورك إ]يزريوب ريس نشر
 وإلا مريدااذاورل انهالاومو هلت ااذ اف كل ضي رحالة زو هو اب دال لاجمل ننملس جمالا ل 5 موبا
 و اهيونادرتو ةرائماورلازوا ثاذزذانرزلباطمو ةئباط الامم انياكو ةرايدالاو لاالإ منال ممم نلجإر
 نيزك ةداب دورك اياد رادزل الث كلاهةئلابد ذا نك ةرد كرش امجوم مانو غاب داب
 روبد تبجرج داب عفلايروبد كولا رغم دعب ذجبارابد هولصلا'ءابن الث عيال اطيوطعرزملا مرا امارس «ردوهر
 سمرد اريل بهذ ةبهذت اهل ايوب بهذ مودل اقب نذرب فن اكزاوتي ندمان روسو ن دي سنزرمإ وح
 2لاقيوو دلمزإ بصكراد دكت اوردر ايورنل قام هما انيورل قر نبلاعت هاواي قوؤيداد يلو مرلوخ ندم
 ةروبرممو موعلاردل انني ركدرش ءدزروبددانو م[ عع داب دش رجسو ردو مهيب تشرح دل ننززن زرع ثيزحلا
 كيسمر هاذا جلاربداو لاجإ طيش ندازوبدردو قنف هريراب داو وب بوضع رد نفت وض ومى تن دال جز متس
 رازاروحتلمردزاار نيو نيسركتراكنإلاي يب دن لايطتس اى الخراب نس امكأب نركز يشد ةارم ككنيرج مل جدا

 نجلا ورماولايف ون رايجل از رك كيزإ زهد رش هيريرا زن ندرك جدنا خر دوكت بادر ثبدحر ندرك
 .. نسل وراثد فريشويؤتدنراختلاو ونابومدرراسراث مكب ا دل كيش ركع ؤدلاوماو زو لامز اني
 وذ مان يبرم زغلي رؤي دل شؤنارت ناثت نرش سب لبان روندنيشفرب دوب ٌباتيلوب رم زءسصيربو هدام, نشك
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 0 ٌطفم ماو وجرراموهزم مر وار يخفي عن دركدددو ندنا يحد كيران تس روجر ب رانرويجم ىرابجمل
 تفرش بو راد ب ععءتب ترد ديس اج | طخ ن درا وخر أذ دا: خب حرر ترب اوحدوخو
 رتدومريحو لعمله زد جملا لامر عمجتك#' .' -ةمّردالمذلا كلاب نازح ناراب نر ابد وكت اكر فوكسد
 دينا و ررشلاب 00 يراد السند
 دورك ناودهربسورايبدو ندر ديل كلابهجنئسدد هرانس ركل اوهتغلاب زد ب 'وكج ثازدرر درمد كرز
 ناز دداد دير امو دادرم“[بمرتكفإب ويجب اف يوملاراد نساك ةزدؤا تفل اونا كدي ردداناب غلرد
 دابنف منها ردد انتم سيارات رو شت طيب مارب مد دوا درت فقير ماو تم زها لاير

 نرمأ



 ا
 ا

 اسما ىنيا لسجن أن مان 00 يش مان مخلاب ا
 ةاخن دكوب نين دش زبسراضينخحا اصح | ىزبس ضن دماذ داركم دزنو نعت مركم نو كرانفخ !نذ يركيركم
 امان انساطهرم مترلود دره ادوسالاومسابترو فوكو ردكم هرددو جرتدل اوه كرنغحارسزنلئددونس كير وز يا
 هاذ دك كشل ا نختييك اما ارضنا هو كلا داوس نعل اميذ تتيهسةئرلا قش نمداوتلا لا ناين انل
 رفحا اني نوزاوجد لكلا تركعتخا] اين دعد هنوسنل عر اضخ ادزبرنمسو ا ةروغركن ب اهزح ريضخره دن ىرب نإ كو ايانبارمدرلا ًاهردبههركرش انداذئبب د لصا ركل اجا ندؤح نانلا ءارضحو 1 اثدحا قد حالسز اردؤحش ان
 لكن ةرمردراناتش نودوتىا نوف ميو الوخز عش ان ثيزرخ ا نولونج تل ناييض ناكر اضماباش اماذانالف
 ضل ايراضحٍن وكر حا ارواك تينعرجور ا داضحان هل وق خالد فم مو ارد مغل ايهراضحمخا
 ىيحزس شكوي رششلاو مقل ايىراض نعي زموهو نتضرزت ت>ددرب يسر انيس هونم وضمان سدو زو بآن ريش
 شنخالا 6 ينم نجزحاف ميرلوفو عصف ال الأ ديكر دك انمنلكطسولا نوكسو ركل ضخ مى وابن مانوزبس
 نرثكي دز كوله نيتي رطخلر هد” ميمارهتجرم عرهذ لائيمو ةرلتم كرا رت هندأ برمل لوك خل رب وري
 تزور ةددرشلا »لش ل ظخوان طراخ اذهل انو يل عزها ى ذل اوبسلا وهو لندن ناب دركذماو مك تغ
 ةالش تاز هددركرمل : ةروطح ةر اطخ انكذعو اذكيرط اومسفتيرط انجل اني نتكوركدونعل اًيربو نداتفارطخحرد هرطازم

 كينج شان ت سم كيضوزش ندر مد ناحل نايت نإةشو بانر يسو سكب ان ناب هما ىلابرطخانّيضت
 مما هدلارطخو نعل ضاق .عافترا مل نارلخيو نال هل هيلا لد ندرك زها وراتح خدم اب هن
 ديخلابو ندين ادركل رش شارال ا نمت ىلا بالا رلخل ايل يب جدنا قش: كروطخشإ ضبع اند اك
 منتهي فخم اب ن دش نابهاكبورضد جد_رطشح مدبب مان يادار لزغعد دن ابد عرطخ ن داني ن ايمردوركب
 ةانيؤ ةردبركبو ندركدكمو نكي هعراذخلن نساوخرقددبو ندش نيك قم تدركه دنوشد جوك نادهاكي نع
 3 ةزتغم نفح ناد عند نيكو شد مىنس ثيل اب ومخ ند كافر هجدو كرككلاو مضل ا هراخ نمي هرم مشل ابوزمخ
 رسوم اوكنشاو نانئويجدد 0 ايدندرك يجف لج زيكو دوغركسل خم رلخي ماك 2 انيكمش كب

 لانو رخو جوتلاجوف نر قرح كو منان عام كل دانس نالو جور تييفس اهلل جرلا ترزجل نيب شاد
 كرد ةسمؤلب مضلامر انجز نمت اوبن حال رش الضال زجنالخ نعام ادد عفن ةرحاولا روقورّقو زم
 مث ويفر اغف كل عملا هيض يرمانلار اذ لخدلانب داملاوماخدلا ميكب نجل جدد اخ عزل ارو م ومر شواو
 لائئب ندد دكا رعد انخانانورجتسكل اب اعشزير نآزج برجك مد كرونخ زيف مورد .ودلكورف انابزحلرزا هداصس
 كلئايو ءدون تليدوى داواي وكان ضغس نوجزيرهز ا شوب نين قره لال اوما لك دو ورا ةكشاأتلا
 رثلاؤنزلز كن اكان جد اكعرئراو مل نالف ةكرخجو ؤخءإ لذ عرجل انين اك ععندش نانو مدر وبنو

 "5 ماب نيني و صاخب ديس هانيسونبسوكو نعالاش مزيجدشاشو تجب دل بللا ةنجشيو بيو لاي تبعا ةركن يمر نرش ل ايزشويو يش نانيبر ايل عارضد هوب جالع ع يطساط نازي ز فلل دبر (زَصلا ل تربوه
 3: :دلننقسا ل انب نتف دبس درا نخسا يرشس اهل اعّما كرماخ عسل لانج ندوب نانو ندد: انهدندون امد
 .انيطع اعلانك نك ذي امو م مك قدمت مذا لر ارح لتامر فس ذاطم ثيدحر نمو هدبعتساعل
 وتحل تارضح مرو بلاط زب اطع ب نسل: !نيساربعن مها عرب دابر د تنبأج برجا هايا ةكفمو به
 زانبن دزروئس هد ورربو تي نير مخ جوبنخرش رايب اذان ةروخحوراكرتسد_ضح زورا ةكروتثاشم
 نكن نك ةدؤخد اوبل, كييلجع كرلوق نود اكتلنإ مضلابراومروئس دور ناررؤجة ادونجب انمار ةرانخةنعط
 نيو كيدز اررداماث ار هريوهاذانص رْيانكك ناب ناب وكي هرازخسا ضمان عج نمندرد ان كْسو ضعْضو
 تس نيو اراونح راو خ جر طمني نر وحر كرد هارب دريد هانا ا ردونس ن ديا دركرب هداج دنكو صو درا"
 اههالك زحة لمار بخل الاهدل يخي نا مترلوهلانوزتوكمو نيوكسد وكس سيخ دوج رمش ايس راح فان مزيد
 خطر الضال وهو ورز مهجن )بح تير عم نياو زير ايزو نيزكودارش الخ ن اكد زكر اجد اكو كم ةزشجد فق

 3 2 ]ُ ماأمك .

 مى



 جت

1 11 
 امال ,اتللر دج رنا لسعر انسان وةراوحتشا نسور وحر طيعني سب ط دوما لعد تناول لان كهرنه دورأ:

 ”ةقاوح كنان يبس وروحاإ مهيب جنا مىاروحإب يع امل تكس نال اة قزنس نس وكو ءراذس مانروسا نهض دا

 نيعززخلا يوميا رووا نغجلا»شيبافرتضتيو اذوحافرةرؤحل ذي مامطلانعزقيبام مياوهو رييسدداوولا در

 دن درب عكركولدمجرجو هموم ككلابروعرلل اذ ارعضملاابهوانراداذارومابةربؤادحر كب اوجه كارب
 ماثيو اجرقفلابن اروح عثكلاعمجن) جرلظلا عمجةروحا شير بثاني |نبصفو د خاب د تخير شيزاركوركزمش مضل يراوح

 وأخي اباوجدرايدل راوعثلو ةدوخ الك ةبوح الكارب ججداطرشنكل اذم ناهز اب باوج هرج ادرك كب نداد وجاب روانج
 كونغ جوراجت كرس نايحدل عراطمنعل اب 6ك ح حَع نرش نك سؤربح رجح قيل ورز تكور اطسار بوابل

 ارثدوخر وش نورم ركاز مز احلبجمو ماا زسكلاب ناروحتأرجم ادرك ابا ننكرب درك نرش تنكر مريخ ن درك

 بلر ريل ب ايريس! !وؤلئمااذاريعو ءاملاب ناكملاراطساوالو هيجلهتي بارغلا فسأل اطر ببارش نوب راوكو راسا ٠
 |سجل ككومامن ىو بونم و دضوكك يد يمك, نرحل, ل ند ويظر أوبحتوخ جترل
 كاكا زل يربح لان ريشؤش دامو كلر زبنادرش ون نين ءانحلا ]ضف اربا يا ضد يرحل انبوانما نانو
 اهني :[لامغب هربخعرطنملاهالذوهو ندادر جو أج قلاب نعد لشرح اب ور مرت ندين رانقسان درك اهي غر انجل
 كانر دس ميانينختةربخلك تاولذ اج زشما هتك خضب جراج دبددد د سوو دركراومز مز زلبخ زمول شم
 ثيرخحنبانمل افي [ نأ محزن ناد مهل ايرئعتلان خادوس مزن يمذزنفل داغر نعناع ارح مق وع ويمزن دش
 متو تاو ةعرإزملا كل ةرباذل ا نيوز واكو أئادو هك بح رضصا فوغ ندومزاو رولا مالا هع( رمل الا انه

 اركاب خرز هش ناهد كنكاطربو نمد هرينزال اطاناذاطح اوبال ثو كاتو ثاننلا عطني جا ئخ ذر ائبو
 يجي اسريخ دجى ايروباخ ركن مسد انو امز اذهب ماير بخلنانلا ترجو لاير لاق فصل ان تدوم اذان
 ند حخييبزد نجا لوم تاو هوز ةاشا شاد خا زخل ام يدجيع دجال جاني دشوكذ اوم ةناب رح
 مليماتح عن ان هرئامقلن ةغناب اخ تحد كرو لوو نازجو باس نوجدش ابن ؤاكير رار وحج دنيز هدانخ
 لاو لاذبا يجر ين هون تنك ت ازور يشن دن لف روثخ مود ترانا اب نونلا دعبل كر 0

 ءادالؤثخل افي نما نجاه ندوب عمو تيما جيلككلايزانككلا عجسو ممالك للف يضر ذل مضل زخ ءلذنلا
 لاح نوطاخ مر نف الا ىذح مرضا ورتُخ موفو طلت خامل سفن توخي ايدو خرملالا موثلاعم زج مينا 2مل

 نين هدربنزة نربط ثربو هدرركلاب هليخ بيير ثذعيا هتيريانل شملان مشان ةخادكان نعبارركسم مدزإز
 نان بف مضلاب ئمدخدؤحز ايشاز در ابو دؤجثجبر هريشو دوجلهارد هدندون مشمرارنحا غيير دري داخ ثبل
 ك2 نايسو هئفر بانجو نارابن بعبد افعو ها بسرباو كيرا بمىرارج رز ديعسوبا مع

 2و ا درج زجيوكت يمدح رطلإ ل ظاول موبلادزنحإ, نمو كك ذر )و كان مدد درخ موب ] هاكو ثسس حمدا:
 ظكزاداذن افاد هىورب دوزحج ربا ضرنلبودنابمراوسو ابيو مكن عَ بانددوقزادا يرحويطمل اعد
 زر زج يحو مولارن رخل اقيد دري تش> وولكذاو زج جريش تس دنخازمارإزحا ص5 نع باور

 ثالنوكبناومل 0 يي ا ا
 روزا تندورد مغلاب ءززج ماب مرماه كلونكوتلا هزل جو بض اذاطحرلادز اند درت هوركو اطزحؤبم طن ياك
 ع نارك زهيد ق تجمد نابزؤار هجر رياربولكو ندكر كفر ّمياو جربذانح د لج ماو د كلابرناخياتزاووب ءرزح
 قزاثوهد ندركنإننامينمشلاب ناسخ + رافد عفى دن وجو يزن اكساضابزنفلو جودا يح رن ناس ويم نب هيو
 011 اسوم نيا خزن: عرلؤح عضد عيا ذورخل انه( أكن ذو
 داتح مرعب اد كلها نواب ة احر انخمادحاوال ان ياله نونلابر بساتح ندرك لهريخمال اعانبكالاب
 "نيه رصخ ؟ كأن وخرنمهدصمخر يام زد مومد ديايتراكب نركز يجر هذادنانديجرهو ناوحرت مائط قنا مضلاب
  رقازرسكينخج هاك راحل يخل خ إن كداب اذسز نيبو مج لك نييرتلا وضخ رابن إب مع فك
 1 0” مد رد اهلاندون حددي تريح رم ب ارضسأمَم قا كو عددجن دش درعمو ننفايابورس



 ديدان كلا يرغب رشم ا اومليت ةناديشإلا ملاطاسازز ارد
 َل 0 هرضحاو لجل دحل اذي منعا ن معز ريهل/ز وتش ند شر ماطر دوضج وع بمال صل

 طخ نبللا دو دابل انالضوهجرصحلال !ىدلادانعلاربكير نحل شا ملا ايزعس و عيررصحل جد ةلماخاشلا توضح
 ترف ن ابرك ذؤعاو ٌسرلوفو ةروضخنفكا و يضم ثا ناو زنا اكمل ك هانا طف :رصس نبل امبروضغمؤوفلاب

 3 يوهش مان تويضحزم# ىموفلار روضج] شالا د هو م موهر نررغماحدل هضلايروضح موفوءوج نيم ايشل اهميه مل
 نوح عمجلاو هداطملزءنالفو تونيك ماونكأ, زيدا صيد ادحادالجحن انس امد ىبوب بون مزح ليج
 ردت جاادح فشواورككل اررجطحرطو نوثوتيب مال عمجاةني طعدحاول م.ارنال كلاوزفرعملا صن طتفر عمو شوداتنك
 غمد غاشز اكد ضسوكو بو اجو ضي داظخ ل حرولتع عنصأن غراب الان هالخن هكمارجو ىزجزاتشادز نوط
110011011010111 
 ما وحد ككنييدرافلحار طح, ل وعض زعبل هدا ونمو ههنعافيلتحزنال نيلحللاوماقسهالا دعو باسل
 نيج ه لوا ندا جرونس مرد احجام جرب وزكراركد لاختلاف نارل نا نإ رمد عسا و جطسولا قمر ثثح زك
 ل6 لا رسعر تنل لشلا كو ازا لال ةذاخلاف نودو جرملاتا ركرل دو دوب دما: كاج اني تنكراب يذاع مجد لا
 عل عارالاو«اهدلإ هاك لابو اونلا ام لّداددسمل ذا دسصاولق ان موتلاثنل ال اجيوزلكل ادعم بوقت
 الكن ينوريلعنمن ان نزضاتلا لاهي جي دلو لا ماا اهب ن دركزبونَح هدنكر وكي ذح عع ملاطورمعضاور ثبهذاذا
 ني دروؤح نزلا محار ومحم ناللذ مويا اطجنانسالالوصا د: السوم بوق لاثنادندنبن دش ءانبو كان عع

 أمد مغ هيدصمةرانح نحوراؤح مح هك كداب زغرتا 'كراوهورككلاب تطحر ورحت انسا:ةلاطب نانو

ْ 

 ا
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 ارو شاد زحتح تؤ ابق ضيريلا تذاذعل ائياددؤجرتش ندوئراونجز اخ كر نمثظس ار اننح نورث جوج تلح
 انبعانلافرل ناكول جوجل نال احا ماد ازاف نعبد اا ور جاون دش غربي يم ار دج/ وسهلا سمج فدادرانا 7 ابةكعرش زد ناكيات تنارمكت غر اكتجا هداقح كدب نرتمجيرال اذهل اذب ثيرافح كفا ماهر يغص
 ا معذايؤتاماطل معيرجا عمد هرم توم جيرسو جماحاز خيانرمحا يحاب ئمهفصن اكل رسنعتاو امدازوجيال كما د ازانجأل

 حارس ايلارجااذااتك ثريا وسرادراهدةاظو هرب رجول حةأطو تنم | مرتنسورجا توم جو توكن امج ارندوب وكب

 كم داب احجار تإجنيتقجيزم حن وكوررسكلاب راج عملانيثف ندا موهورادقرمساودوثءزاوو رم بعل دوت
 كتمنولو ب ىدب يعمد بربك نسو د ناواعيخدككوومج عرس ناراجدايصط اخدكك نس زيوح ةئكاك
 ةنك كس تباجاركاد و هركى وع زتكمارد ا ةشذكب ى درر هز دش ذاك كءاهذا دعب جم نيادداز منك فما يدك
 مج ةداّج» دب نسر اح جبر جرت هذشجو نعنع كودذ مبررا وأرطضو حا علان انش نبا رم ماير يغضنلار ربح زيوت
 اح عملا شلإؤ نههنيدقو امرك خم ئلاراحدئبس عير ضيم ل اذه مدرمذ اوضوركومجزل اجدئ اجدد لاهل ثم
 مَع اردفسوكنب جركزاب تسوبو نضسار وبلاد درحنيذ دبب) اود قبيح /تهش مازر اجلا ننال / بسإ كلاي علل اضل ظ

 نيهلذ هر اوهجر لا جر جزحانررح مالك ]كن د جن لف لحد نم اوفو زبن يخد دب ميل وكس ومسك اريج 6 نما ف
 هرم ره وح تبرد تس ناراب هإرلا ةدزشم 070 برقع ناك معن ازجروجزاروتس نرش دراوكان نيف رجح

 ةرا: لك التنكابتباث ساكاذان ولا دوببمسلاذ نيهوكتءاثوكاثيرككلاب وزجزنح  هزنح ناز دري نير خباكو ناظ
 روابي روح از شايدوغل اهدوراكامدجر امل اقي مزمآ ضن دش مدزتنكزابمغلابدؤح وح زج ىاتبسالا

 ”طرم مان اك ذا علل ضي ناش انمتنول ةراخؤ د ؤجزثل ايد "نوح جيشا بروح ةدإناارساضينلارشا ٠
 *هتسدو ضوص هراؤ قولان ماس ةدامعإ بش ثراحل ا رنحاألا نط كلؤج مما مياده د رياكو الهيل ايزئاخ
 نوح كر ننوبوانججم كروبقللاذ امل اق كداب كنيعلاوضوم طي وهوهد كنها ةرانوهوروتس ماكو نياونقسا
 درطمرار وها نم خت جاروحر وحلا نفس دايس مايسو نبين ةيبسو كب ةروحل بيكو رداررداسكأ سوي

 نيعلاوح,[:نللجات اوروحم داب ربل وبلاو ء«ايهلاربع لسا لكن يملا دوس ناروجلا عوبال اذ يجز دش ديبيسورنم

 ةراكةراوحرتم كارد ان نان ينحت ل تبا وركوب قفين ايركنمرك غادورم اجر وركر يسرب قعطبلاو ,ابطلاب امين 0 ٠

 و
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 كنار 1س

ع ث[رجررارتخوس حالكم جيمز مياة رح[ قى او ععبابزجشهاذلا نه نرش شت وعلب عحنرش
 يلم جد

 ِ نير لاقيودرام موهذثطعاذا ةرجولم ةرجرتطعلادشا ملؤهرنم د كتكلاب قزح كيان وزحاو نونا وواولاب نوضرا

ى وى نولابايزيوننالاتخناكاوباباذهزيوهدالضنإتا شان ىو مانو خت ن زم قطا ناكل ةلاوك
 : دل ن

 هدم

 همت يل
 قى

 "+ مانىارحكردارود نازح انضر جولا زج ووزن ايمدادلارعول لا حيجر امو هريوها در ةوكو هداذاوداذاونمن بوح
 1 قرح انوهدانانز لب جودا ك نما هاو دوس هدوء اح كا ل ومي لاماع ازى4زرحئ اس دودن اثيا

 نضل

 ةجاب لكتب ةرحالمر لد د 2 لكرح نبط بوكا انبذا هداوشوكتثكئ اح ايزل خربيطلاو دولا قدك نجوا حرر هس

 |. يرحاهضقا هلل ءايشال لوائل ا ينس قيرإ ىا قلب زنالن سايل اقم عكر اش, ئاذ تراكي ؟ىافز بش: ةالضالاب
 ْ 0 ّينفلاِبو لدور يدش اب هدك ديدن ازجو متخوب راكا تيأَو جبرعرابماغطنإ قف د رغب در ارياج عون

 ٠ + "لحي وبدنأ بوسنم رماح |وضحب كد مانرصقيو ديم اب ىرحتسا زو .نمزاهدردزعيؤن اب ةرورح

 5 اجلبا تراني والعلل اقي ن دش ناس نانو ادخرأ حاذعب مومن دوحدزو بيه كو !قئابررعازاشبإ
 ٠ 12 كلم ئفلاّعساو كريناجكرجيزعئادخ تعاظد رص زان ادرن زو ند "دارا هدنب خزمجركربل ل نر بز
 | رف نحول املا مزج مرشد ز اح 6 حو[ أ عذيب يبين شيز كس أبن و هوصانشكن دكةزارنا_روحح دتشا

 قوازح زغب ةروزحمثرَّصل ىف دعبرس انوفا تانحنمز هات اترمافد جلل اكان حرشنو ل مز شاد ثسود

 1 تاكزوهربر مدح زونمذإ شيبازنايمور تسلوفان نارززحةروازح ميو ككء ار انبرذؤو هرشرنمروزو ؟ليسر كدوكووزح

 ىكلا بة دوجو هدذ ب ذدانمرنهبرساح مكان ععرود كريدز نان نرنامهؤو كلش «رناددوحن دكهرئامو

 1 ننشيزيةلش جطح هلنرزح زير دو هر امك جئيحن دكه ون اداتحا كرش هرن | حا تتسار دش نهرب ات ئابو راج

 ++ ةنايزح بدو وكةلناورخ د ععد دروح يد حيل يرح ايدو خردة ة جية يليحو
 ب ريشحو مر هن امنيا بكر حن طنقحو هدرز [ئ درجتي تورو 2 زح غيرد حض مرن دانفاد ان ئركبد

 ' 5 ةدلكسءانودوعاةلثيلصالا ذة ضيرنال يال عيال تير اب هليل ثناذاز شحن ذاو شجن انس دس ير هكويطل
 ٌْ يسر وكدرو تدناد تشكل دردو درور دوج: وجاي ضل رش ماه يقدح م مشفالار ايَوْسَومَح
 "ا نيولالهو طوي جزمتيوروس يوكن دن نيل نت كومو ةرضان عهد ازج زيد نانسن درككلبر 2 31
 ل ملرسدو اند كر امواجندمادبككل تع عتزنجوز نيددوناجنإ جلاب وخد: لانودوتملاكت
 مخ دمار كهف بسإريثلاوكجروشح اعلاف تطرب: انج ء الا و فكل اهو جي جام ادرج جان اراب ذم اذ
 ٍِ نختم ةنعأن عاب وكن وركشادز ايوربطاحاو لو ضو ل محل اقيوكرب رف كك نت صحبل وج اثم ووششل 1

 يع قيس جانا ومالا وكدا ئنوكا تس لاذ ابان عندو ص ةنح ناد از هنأ كيس نكتب عند شرب
 ع راب لءدقيال ختونتساز:لكدل ها رتمحو و لزنلثصح خا يلثمحل اةنركرلعواهرإ !ةحلع غدفدص ثمجلحح فرن فلا
 ح اعيلوف كانا دزاب مرمانفاز قيكسارجو مانيب عجل ديب اق يجرد اداب وليم ابموبو لجن كرك صحي نعمح
 ب ب يوركئاضحادمكوعبل اكمتا نورس نال انزاعوبويميكلابر أًضحتن داو اهةصحا ص جربو اكللقمج انلححو

 ع داك هموت ايطانلا تصح هئدراتي خادوس شائك تر كرش هدابونصحرادزادد درج هؤكلاطسول ابكر وجلس راح

 3 نعفسن دوك رامي ريشا دز اناشحا الوز ال عتبرصحا م]مرل ط حرتم) ايي ةثندر ضيفي فل ايم لبو كارد ندز
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 7 توا هيزداس العوم زانبو عادابلا مالوم ميس تازكع شيك نام الفد جاب ئاهور ملم اسر اقياكيكمووم
 - يجو يرابل ال هازو قدامها نزالجز اني فيرلاد ىفلاو لوو مدابلافالخز !هلنابإر ضاخم هايم اوضحاذ ]اصح

 ب
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 أهل الز باناع !!ك لن العشي اذلل كل اهغلاو تالق نإ طلاء و انهرل مرح اهو ع عرقة قوملا لئلا < بضي

 5 انك ايرعجرر , 2 دك نسل نكد و ارح سدمؤ ان وارترمجنماص اهل ايدو لكل رفا نياكتي راصد

 هع وح ماظن زوج 1 انسكين 3ك ١ ويم منان لش ب در|غحارطس ءانل اهفوراك صج نيطس

 بلا ثهاذلل ىلا لكو ةانكوبح نال قوق كانا تينانال تير ابيلع مسالافع ةرئ انزل الا يكوح حلا راهإإب
 ع يوحد ارن اءاطعمكلاب رمح معاش لوس»لل زعل اشم ريل الق اىلالل لت شباو الع ثناانلا هل وحد
 كلا ان 20 ادنراد كدنار اتحافلالاب هول اترتحاو ل فااول ناز عمصالا) 5 م2 عمم دلصم

 داخل مج نيك احم َمياذح جنبضفدرتح ىو حكار قنج بكذا هه ورب زيرسو .هاجن اجو ببضتر ع الغ
 رمل اب هزحؤنىانبو امممضل 5 هزتح نك أ ن معن ازجو ماعط نطيشحو هاكرحورجزم ارب ندرداذ د لن وبيدؤ

 2 مع تسويوبن ديمد هربو باشود ندروارب بوجي مثحرد نزمارب جرس ربزكتفب شح ندادو راكم
 وازباد ندمرز ارثثيامزحن دنمكر اثحا هزير هاكمضل اب هر احر سؤل اربع وز ئطدزراوحد رموز نوح مآ

 امون نوكناررجوذنددذ جك ةم انو ثكالج ةءاضوداجالقل امان يشن رح
 ماحكلابر جت كو ضان ٌععمغافل!لعججل اقي نقدا !موككوض اقيش ادزابو حيوج ممراذكو نونو
 اياكم اهرب اماجوا وج رجح ان لوجر نمو رص وحو مسلم لشاب كيد وصف اكل ورلشخ فل اورضل بو
 م ماش افيرد هيوامورشو ل امثيىوسز ميحنوددن | بكدركامركورجمبزإ تزل ذ ةله كرو معو

 - . نيني حك سكى دتكو ادواكو جم مانو ركل مالا ةذاعتساوموملاضد جا اريج اهب كشادز ايدمارتبغلاب
 + اييحا يرتب ارح فزد زوز شرج ع مجاو هز اخو نش طخ مريت اعلا بر جوه در مان نين
 .( . موك عفلاب ة رج ناش راشيل ثم من اينارجو وزن نورواذاباكداو دا غموجاججاخنتخاس هرج
 : 2 - الح يزيرماولكأن 57 ارحةلاريشوزمل ل ام 0 م انت وات 2

 0 ١
 : هل ع تشوفو ,ندش مانناوكم رح ةرث اذ نؤدىاكىان مشلاب وجيح انجب 0 هك دم مان

 : : اخ هراوشوكوود اح ككربنبعل اةرداهت ان بلص تنوكو 3 ِ رسب ةردحن بع مالنا دركو مدد احاممضب ع

 "* ةعلم نال دس اما بوحيحنذا ماذن د وكرساماد توما دز ببن يسد وح در عوساترتلكوشلاب
 ان كني تطارنا هسا يور تك درك ًاهرزبكسلابدرح آت مع تدن اوخوزنئكذا امتكناب بانشبنو
 ف تسويق يماماراوغا د ندف اتربورم اجنماد ن ديجندو تدزباد مادنا كيسان ار ارح توزدراموك
 7 ماي ماتم ضلابهرودتحل رح هوس او عجل يِم هرورمو :يحصنابا نرما دوُودّرحت ٍبُجْس نزما'

 الرنج طع لعجل امي غل ال فاضخم يل ]ظني نر قي الو لسة يناكاذ طي ةددرنح ون ع دز جل عول اً
 لجيل حاطه راز لع نينمولل ماد اذدداغ مانو ريس ءاز [مديجنذ مانا مدح كي يصنر كل عجاف ازمبجب ةرو دنحو
 ولمس زلاانا ةنتمكركا انحووب باع بلاظوب اريد وبدوب هداه ماننا اروادويوارد امر كلس [تنرطاق
 نب ثم وب زءالساء جركل مدح ايدج دامي مانعو بدني دار مانن اديس بلا ظوبا وج ةرليجوا
 ف طسول مجيرنج]جر [ نآ عع تدرك يهربطسولا نوكس عبركل بوريك امل هزيبصجن اوقسا

 شمر نر نحو محن ياوارازعان بالذ ائبو تراس ذح جمكانح ور زعز هرب اي رايب مات
 ما تما ملةضحالازعاطو كول اذل مت ذل " ارينمو نوبضانمىىانودذ ام يماناو مل ومد دذحاوا ماطق
 رب ذعزب رل اش اي رموز ن د كى ومد عئداذحش تر دنيز هرإب نع ركل ب ميلي لعين عسرت
 .دافاح ةدحاولا اعيبجيو ا اهزيانجب انيرلا طعاوربحاون هيلا عامي بل اين انجز ربعسزناب تن الر دعلجر
 كور اسلي هو اج [ضأ ف عرسكعل ابو تأ نةععزور ن لش مدورحو ةءاحن رش "راك صحب ىضزحو

 طجصاموب دوواز اه ىداذامضلاب بوح اننب ترش دانا يمل ابدارحتاغل تلف مركلاو غلاب موباي ترحلاغب
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 ممم 0 الدوق, دايعوشوم ةدرشما كد بأ غزل ابرز تيج دكا

 ” مب ىأا



 هج

 .ع

 ةكمحرتسءانوك 'ربعج هربب كن ابزحمضلاب رهمج نان يت ن ا نوْس هد هاجنموبدرنب نارمر كم ارك سد

 رطج مانو جزداحج مورماع نال صر بيو دزخوجوطب طنس ءانوك كلاب ةراظمج ى وحشد دياز هوب شن ؤم
 كانايمو هد خاوانج ةلاي هدج نا نطغدإلب رد[ فكرايو ءاسضاغج خذ هدرد ربات هاجر ثوم هزهجمامراهجل اتزب

 نادرّيزاعغ 5م ريغج ر أزعملا موب]بتضو ميويدد لزكلار اقجطسدومو طفي مليع ك 72 اندر
 وحلت انكلاكرهو

 جاكت ءططمر] :رمجم موصل! بة هس ردكل ضير تلارغجل اب: ض اس عغ بارشوران مزال نم ازاب شكر اراب
 نارك رجح كرايزلر ن دن ابو تلابددد.؟ىراكن شامر افجارعن لن امزانريشزاورل اغرب ءاكيه نرش عضو

 حنتخادناراكبو كنس كيو دنز ماب ركب جوقزاكابو ذكي ثسد ؟ون دم هداوسرازهو جنب عْرجْوئ الو رحو
 تضرر اي مرير لاو رتلامراجيمدلابز يداتلا ث رجا ا وتخوجووب م فلاب يزؤس وبر ككل يره شاانبارجيس ناذ

 انا كترندز هركو ندا روان أبر برك انيوجل نيس وابد أجتخان امر امج ندب ةريي د ساوخإ لا قعاز اوإازح

 دكرزش قذر بائخدراججاؤل + مهلعتجل اهدنا وزال !كيرملا ةّيررلس طر رعد نرش ةرملا نزعل ائيبافق ب
 تنعم رماح كنب ن |ئيتسار امس راث ببر جنءاذورر شير جانبا ممقج وتل يجيد جو موف ندما'

 [ةيهددنلب هدو كير تسلا, ونه مجج نديزكتهواردوخ وكن ددوا دركة وعجل ءاذكك كن زج ولج مانع
 طعجوازضاو جل اننزجر ندر مسن فطري سوم ثااجؤو ندركدنلبو ندل هدؤتد هدؤنورهج ملل يح ضاج
 دال ذي هارد ةادزا ن يركليم م وجج>ناناوشش تشاو نافنو فك قزجناندادرو هوتيتاكو باذن لع
 روج ن هكتبضروتج تؤيد وكذب ق وشراب لابو من مات ع كدلذ ميلعدإ ع ائب هكر كسودد دك غسد لاروع
 ماك اعراوتج ارو ع ندكىبانم را مذل انك ايراوجمدو ايف طنا دداجر يزور با كهراو ندزب ار مكن ككاو

 دزمو ندا هدد ندادرأن بز هراجارباشهنزدنز هراجرتا والا ثعلاو دواوي طعن اكتيرحلا ذو لعيصرد يشن

 او تعروجلزابدرعر تن ناراب ءارلاببرغدوو اولا قف ممكلابروجغ ضمنم راجاذ نالد نمير اص او نآسو نأ نداد
 ةرمجط اذ 3 ثم وصد روم )يهد يكرلا جد أ اهبزضخللل اف ندكايادمانجو تدركاد اكثر اكشا ترج

 و ندثب وكن. دزن ماكان داما يو ند ضارردمتنا د انو ن رنا خرد ندر زادا ورواه الم كمان اعمل

 قي ليو ةإملا مظعترجو عا زر قجاو لعزلا ترجل اها قب غار مكؤتيابىرافب دو ننياقو ك تمرد ندرك يقد
 مالك مناة داغناكرتكلاب جيزاناننإ توتمل ا رومجت لفكر ب نع ومب اج رش مجرب كنعؤا زكا
 000 ا 1 1 1 1 1
 و ةهوجاهرحاو وكر هوجان. ذادانمل ةونعلاب ةرهأج 'نازجم زن در اناكشاز أمحاركتعا جل ؟نامججسبكل اير

 اًخر تساركوس ءارلإ كو جعل اب رميج عطش انج انعذانجروتْزظ كلود ايدي ان عر دس شوةر وها نورملا

 ثنو تاووىابركلاب ريح ءآحل" ل صفراشمز اجكتسؤو غخزال د زكو جوداسر اّيجانتح ل كيش جر ٠"
 ”اتزاكرالب بكب ىدلرللانهناكإ ا بحك) تو )الا وهي ركلابوم :ولا ل اذن دوه اد نوخو جروبح
 2 ميشو لاعلل قرداال عمصالا#“ ؟ جرابح|ميبحيت ملعلاد مالكي جت لاخلا ءانعمو 7 ملا رشةليب مال انودك

 هذ دقرانلازع]حد جزجب ثبرحل اهنوز ثيل نحل يجعل اور 'ن حن الفو نارا يسم كلاب ة حيران كروبح لاقبو
 لربح لوم هرشمة اك يان يف او.آاضمو ىعنلا او ثاني لاد لاهل ل عمسالا ف انو ران هورنول ل ءارغلا] ف عربسو
 دنت نيساراو لون نود انفاذع ءبجيرنال يعض كلاب وهما حاصل ةرنمتادومل اربح مااكا ابوح

 نوردضود + مو ٌسرلوف لك ةرزحروبح كو نما ض وعندك داشو منا عع تاو در ندرك هايبسو ناز جو ماج

 نع كلارابحزسداؤبرماجوزباهزيش ناهد كنك جن اشد فلاب احن اداش مدويع) جر توربو نوُبكيو نوع مل
 جن دشمدزاثو ناد ذ ندش درزن رك زبج اذن عوددز نركم بج جنب ببج هائج مو ربح درت اب و دوكب
 و اجد كنيكنل ايابجمالاانمّملاب دحر راثازل ثعو فرنك اكان نك هل رجلا بحل اذب مكاو ع

 لي طلاع ريؤدوشو ناوسفل ابىرايحش اب احمي قاتم ر لجوبا جرحا عا عيل امهءردلل عرلودوهر نليزولاب جلا
 8و ر اب خلا وسذ اًءاوىرابملا تح فلو جؤشك خلا" ةيو تاير بح هللا: نلف كنس ناوءاوسا: جو اقرحاتراهنؤمو
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 خا حمد صا اج 20 نزوكا يعول الامم 1 برعمأررم احنررراذاب كنربو نشد ايمتشس

 دبداو ةاهرنح شمل بانسجذ قرشعو ل !درلا بولقدزبجو ازن منامالا )ثمل ؤ در عدن عسكلاب م يمعالازع
 مليا زب نيمدبذ ادد دشاياهن أ ههقرب ركتحرمد خاشناا ةيابركلابرانمتذلابرومنيسءانوك د نجود كك
 هنير فنل نيج درد اوبولك ارث يضل.كلاب رج جرارجتج ىوبسؤنفلاب مزجت انكلازعاكتدا نايتس ايدام
 دالاس م ردا: ل ثمل فيوها ماد لاب ةنجلمس ةرترل ادولعن ةربخاذعن ١ .نلاد رجلا تاتخا لس اكمل
 تمل انس ىرجن اذول ارا طبضا فلا | :نمل بضبانهملاس اكو ]طضفالاورطنس | خراسان اني بتش اذار نانللذ
 يا داس, شكر | هب روراجلاواهيلع خي متلا يجده جزا عنمر ور جربو صوم ا يرجلو ك مدام برص
 دب يمال يعنباهللراذعل اذ لري رعبلا ]هجلبحررجلاو اهب در ننع شيا ةرازحتل كراج نججا شكلت انش
 اذامانلا ثزجل قبو منن من ازجو نسر وراس ن ديشكواًرجوابداد كبلا ثعطخل اب هوكنءتجإ يجر امس
 زاعافام هز ابرق رنا لمالا ةراجلاو يانج يلع زج رجم رجلا ذب ءانقهريرجتتولو ماب ررشزر اج اليه ضع عشا
 غرفوسف نال موعنا باكر وهو ةراجلا لبالا فر قنسال ثرملاوو نوف وسور دعب قفادو مضار ]ثم وعف مع
 لانيالك قبري دكان ميال نجت هراذك ماغكلذز اكل امد :ابل اين امم مالكتكأو عاب اذ اجذأحو مئاوَصلا
 دوور شان جرش ناب ندنامكرارجارز وكن انكمكءادازاو ناسا د هاروزجما دددمكناجزمداضنمغ كاز جز ميو
 انهعبان اذا اغانالن قرحاو ل ةنخااذا دل! .ةيرعاو ءاشامنجب هردازإ نسير ررجاورم خرلالزنو منعطاذا ّرحاو

 ' يندر دم ضكةلكمولك داش نمردانب نجر دينك ل جاوداب كيج ئرار نيج ل راظب ناله ذايجنالخد
 رزين اتش جاو جو وش وجم ايكورنم تضدراج جرش ولك دكدادا ةرجج زغب ءإزغاو نديثكك نون دسك
 درج جاد نوب هو ثندلاو كرا الع عقيد تشكر شو فلاب (قزج يجر ج دوع نإتسكمر جوج هلك ذل ابد وجج ]كتم
 طعس ؤ ربل عزم اعلاذخال | ومد كري .رازجوهور بو وإبو تسد نوجا شايرزجنمارملاناوزشورشكد م هرا>نيتممب

 تلا ءجو بعوا] لاو نش سارلخعةةلاذه مالا لمالك رخأب يس شاب ير انئسدركُسا ةازملا
 لاب كسلا نب الاف كب هنزجببف دنيس كغ ابوذرك كلام قاب رح هول اذاني ل ار زج هوكر لايملك ئ.ذلا
 ذهن زذان مير نجا بالو مضل نسأل رجلا نوكتدلدل نر نعول انسكوا م اننويخزي فاس ميتطع ذهول ادبرزحا

 نه ةديكعو:ا) 6 بولا ةرزجلساد تاو. طدن ايم عضومو مزال ظ مز ءامحاطتن الدسم لازا'يزج جزل زيخا
 ععدضر دزاندركزاب ه ومرح صعل اةوامهسلا عطمع لانريد لوطل !ذنملاص املا يرشالا سومول زمجزيب م

 1 نمعايرد بان دروحنزدو انئبزتجاو ورجل ترن جلانس نصا نغم وذا ندركز أب ثسويو نيكي د كأن
 يمتد ]غل ارز الانيبز شن لش زعشكو نوركرانب هويه دش هريس رازجاز ملا ءالحازهر بان ننكزابو مك رض
 8 ويد اناّتشنؤبوت مانو تسيب ىالوضِِف توت نانلل ن اطيل بماي تدزحا نان ولو بيل رمن ايذذ ناك
 يردك ياذا افدناجلا انهو ميارع ثدجؤد ناكرشو اجيد جن الل ناحل زج ن مزون دل نيازلاب ترج
 دزكبهل ادزب يسلب د هوبح]برككلاو لاب حس رتل عمر نع امد !نال موطني دن نس ميتالا ل ذا

 بصر ديمد قشير لطلاب وج عزنا كربة يدرجحل اقم ضأن عندا رد هداج و تنؤمؤ نجيب
 قحالابهلان م اكمنوتيييا اكاد يزيل ايا شحن الن وبوس اث اي عممالالاق لين وبصل "شاحن ضخ عع

 .ةورونلاب عج مر دولاب سجل يخ نعبر سمن يكل اينجل هال جدال ذاك عجل امككدلة ماديا
 دش و نييطنرشجني جنا درتند رطسلا وجر زجهرج يرش َمياروشعالومجر وشو رمل اني ن دهرسو كح
 رعجاسولا كبريات ورنملاّيدرشودريسز درجش ؟دولاو رجئاك, ب ورنط تخلد الجال شجن ا نرنكت حولك رش
 لا نيل ضخ اتاو كلا لع ضر انكم انراعح غرم وكن براي غعب عع يتخادنال نهبدئداكش غرمان
 اذ 6 ةعابجر عملو دعم شورمساب ريباك اسم ريدداصةح صولا لع تبغا عينا ذذ ادهم بل اعلا ةغصلاو ثخانلاو
 د نار عايل مساوهو قالحإب ل وتلا ككر ببزعالا عض آلا ملا عنارب جرب الخلاب بلا بحو نلبس ورتملاونم
 ركلابر امر وتس نإ لح معاجم يج طعمن يد سرزغلاببضعوهور ايلا تيا نمنتبفرلا مضو ل انمدور وتسنارزبارك
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 تشو اجبرحودن امد ردو نيس نادن د رعن هو وجسم زيعشم دم يعش يغصنو تصنافرتمبح يشأ

 ركل ق تنناذادووفنمو مف كومو عشاود تش اذ وذم كركدإ رن لانج كبي نادندودحر كوم دغر
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 الفد |نضداوانان تلا تياةرتتش | لصا نر
| 
 يتاتطفسا وا راثلابدا .انلابرختاو اد تن اذارنم لجن "3لافو دسم الان ورم اداب

 ةناقمودد جز رئت ورنا هيدشعمل ول لن طعن دس دل م ارسل اجي خد ندركتجد» كات ممت ماا

 صادر امشسسا دزارن سيس نبذ مروتسر انما ايل هدشمل راو مدنابإب: ملا رهن اه رتل عتسا ارو

 نيمو ا١انجد ليج انوش عوكل بر امو جدار هوبمنلرزولام مرنم لو فركنايمرد مدد مدمشفركرإ ءاننانم
 وز ل ناكديعوات ولقب نمي ئممالاملا ع انبتضيقلاووانعاو وتزن عهد امد تكو باكمام

 نئيلنيايوهورككم ثوري هؤيم وبس ماجلان هويصض روتر ةرجثم عش علط هليل او لاو الا عاونا رض
 ةاوداكاذ ر ود رتب ناث ى انيهركط انس ازبو بانه ام بسر نبا يكول الانهار ورلاذ كهل جلا اوبرا
 د ةايواولا اوبلق موبيسلا نيج مم تباآيلا نوكج عرثو نجل ثمن شو اميه اعز دق كاب مث نشد هذوبع طلو ةدوف

 د 00 :ون نيبو منيب اوضزعبل هَ مريب اولاذانماوربملا لاف رطب انهسلرلا 1

 . ليااسلذ مالح الايد ارغوهم نادلاؤدوأ دال فد, كوكو ىدذلا نايتس طهر موزة د
 مايودداتس أانئّهقنشل ارونطغسماوو اماو جمر نار ماند طقالا» انصماظع ةرؤدو اطعالان ج جهدو جريش هرإ دانو

 مهصملان لنج تراث ناقن[ض آن عت مادنارربصحو درك دمآو ناد فد ؤد دبذوبا ءاكح هدا انارؤي.ظعملابو

 3 ب ارت نيحزانلاو بلل ازمجزجامنءاسؤ لاند ان ولان اطجذ ارجل فج بلاغك اطب نازجد زل مزة جيبو

 ةهشعثا دلتا ارئيادومطغجاهدل لة داو :اركفنتداثوالف نال :دانانكذ باسو رسال
 ملا هراثتساو لبا لع نعش كا نزف دون وبيعه رارخل امل عروش ابيك ارب يوت سزوس هوجو ءوم يلو
 موضج رد 0 !وامعذ دؤجبل او حوا ع مضجع «سبداؤج مخلل ادونبضر سرت كو 1

 لاطن دكوكيو ناب تكس ريجداد !دايبونلسمدؤجتْبع ءاعنلاب يمس هقههالاد اداجووتضخالإرعيجلاب

 مكقب محايل اي للكس نرش سر دروبج اقع تس هينا الد هاجد محلا ةيجل ب ضأن مح 51

 ادد عب دكتور جير مككلا تلا رضا تاز قلو ال هقهنمنج ىف عنو وعام
 قضي جرم نو نشا»وراكر :برابجارباجوباىتنكو رّينبرب انيوهوأ ارد! مجومكانرب :رب اجزخترب ث سد ذخب

 ثرملاو 0 ل مر تمول مم ايرايجزكل رجلا ا تناذأ ةزمكا انوه ةرجال احن 0

 ةزيرخلادوضا!اج رقد درس مسزور مانو هرجانسمر ذبل كهف يضل مين م مران ااذ اهكادابجت دعملا

 ال انما يانج دبتكنري نيسترانزانوةطدل راجل غلاي دمت دم دس درك

 ةقوأوم مالوش اديبعوب لدتا نال ادد دروحنألج هايكتسرودد بكج خرنكس كاد اواماكهرتكشزحي

 زوم نع قج لام نجر كهل جوذل انة روحو توجو ةَّبرْجورِحبْجل اهيورمرلكّصلا تالختلب راردمل معربا

 ني بجو ارلاوميل نرسل يله نجح و هنمدوص قم يرجو ليعمل انما شح تاخل ضدي املاضيضاجوهل ايي ةدرمنْسم مان

 تمارا تيران زدات ع جهل ابشع كجورظ: ولم نار جامعا ار عاروسمضلاب ص نؤللا 0
 0 ادع وعلا دال مف "رج ذعلأ مقفل وج املا رح ةرلملا

 ةرابوكس جو اجنالئد خاروبدن كدنيار درحاوج أنيإجناضر اج هزاع اهلج فيل جاور ة ةرحيظدنالاتناجل
 ايل راوي ل ءاكناكلادرجا ماهاكسلبح ندعم أ كغ احزوردندُس خد تلي رج ى درمان

 در 1 ايدج انين هور كربزكداشن نر ابدٌربحج نيم بيرل كل ابراربج
 يلد 8 مدر الا نمل نيبو شاب لباتلعدردركنبمر ةروحر زج ذاك جرئ خخ نمل اند انب| ضخم كر ليط»
 هجر ئارن نس كنسنارلس هررحراوبدداكج تيار دجن هولدن حيا راو نس معبسب قيلجو از ةلموب م وهوة

 نيركءزان ؟ريدتحدز ا ضزازل ضد جنحدوش م هاظ ماه ار جامو هرج لاا هلا بد مان موفد ءان يزعل اب

 ات



 انها جزم يحال نبل اهييتتناذا اهراس اورانلالغ 0 زام ذره ارميلعا مل نزانرزع ام نعل مطول

 لف ساا نعوم ١ 27 د ءابران عاتاوهر مجري ملاذا ايز الجرد ويعد عورات رل هل اطرالا نارولاو

 انزمتيوع ندر كل ذو تعكر اهي اراائمجل ابى دا وكيد كلهه ككرراثلادقدونو قاب ببدل ابوهر
 جونالالاجيوانس نتاع اننلرمالن نمو عيبها طلاب د مرجلاه وشد عود يلعاذزرع رق جملا رلاقي
 مس اوال زخؤت لوم جدذ ضرما تناولت جاهد جدذدأبمهجنوأ يلج كنك نوبدال ب لم ج وذو ثث
 نرد ايمنيزلا عوداولا وإلا رض ساو رمدرضل ايهم مسفن ع بانت كلر عن ةرئل] لي قدا هل جا ومد ا ذي ن راكذارب
 راف ]هي 3كرد ماب ارب ذاوجرب كانمرب دن وكدداوضاذ الواد عرموانهريره نإ ناكرنايمرسو قل عيا لد كددد ولما
 دبش مّيلابران نتا وحر جداكاز اكن تيلكر اهيبزلولاب ىو هر سابق تالسسإ هع لع نرخ بوم نطو ىامضذا
 ران مالبلا انيلمزامباو هز اد .ظعع هز! ]يذلا لاطيو تن دش هير ]يهب ندكغ مد دواوعد راها طر

 قيامك يدوب ابر تعا اهمج رانا :اثإ لصف جناعب كدر فان هزم صفلاوهوذج رخل ماب
 ةسوس دعب :رهؤ خل عرج م ضمد دنع جبت رشفلا لافمدنيعوزربباند برضاذان برعم رهم؟ اخد ككلاب ريد
 ضان جن دك اكددابةراخم و خب لل مههسكم ما نضام كله مقل ور كدشاو عمك يب كاله قفا بواب وعس
 داري بكد: هرجاورجات ذفان ييزشتلاومتنابرا#ب كل ابراخب د كحتحانض لق عملا + رت وفر بخو قاكرز درجات كرب
 ايدصؤمراز دوخو ابن امكن دا ادددو ثسويزا[ زجر ادندانفانمربب خم ىاحجاد وسوم دادضرساكدشبازرك

 در دل دوكر هز بوجدلونحوروشمت خزي ار ثسد نخاوناراثاا الذم هلاران ديرك تدرلازس ما عع عن رش كش
 . ةن ابضفلارنعلادوداذور امر محلاب ونون بلْ مالْخلاّاد ن هبال اضل الادب دوجو اناا وكوتخارنا
 تيل افب يردن ديشوج هوغت سراج قلاب روزا كرزب ماراكز ان هوزتزو هوزبتت ثيرظ دندن انج هَرَرولالع
 دز حر مت داب نر ب نانمكض راما كب قزتم تاعمل هنأ كععيرقتن هرؤلا ترفد ى نيو مرام هن عدلا
 زال ازمة ميج ونيلا نال عاونالاباردمشلاب نلميد دوت تلا مجو تلوؤهلاب تلم عمجاد رم نحاول اى شما
 دا.جازةركيإقتتسردانز> قرت داخل شم دز أ م رام رجلا موعطا كانا انمي لاؤ نجاد :ىانبذإل زئمائزح

 نعش شبر نيرب ل ذالغور هموص ةزو 5 حن أى دس بمدارس ةناروا كءاروم مرق دنعزتكا ذا جاتا اًهددراد
 لانى رج دمج هدوما) تره اتم نؤحددحإ ئارومانداظاباعل اهي ىكرؤان مييرعؤ كر ثزوماث د اوهل اب
 روت تارامر دي حاوامجملاو ءاندامح قو رعرادل انا لاطب ومات مقيان ةاثلا بنل ااكاو انا نموتئارومات يكرلابام

 ريس

 قالو ةرلومد روز ساو لاى ا زذلا أنار تنوكواب >ن مكشات تالا وكرم وتسارؤصورنمزسحا
 مربلل عيرساجا مدار ايت اقرععست ل اجد جوم ماش موهنإ موي ايمور وأحب روث تزال + و وه ,قملانز وسلا

 3 و باجرورجراولا ا« اماكؤلوز ]ملا نحل جال ضد قو ثامافاول اذ اةداسسول كموشو حت ثااراث داكج ةراث
 2 0 (قنيؤزدس ةرموداعاولمراناوذخو نإ ل عراد ىاذخؤي نأ لع راس نال لاقي رعدب ل اق بحر اولوتي
 عن رغك نيكو كمر راث هاش ل ضفا.ناثناكاذادوهينتبلا قبو نملرزبو جما ها هدو كرر
 مه درع اةىاهراثوه لاهو هنانكر رب وحط عدم بالو دل اذاتلاورطلاق كلة عا ]يشل لتقل تراث لاب معى
 تائالضاومنمىراث كود اوان الف نمت راثاد كنمى داب تكد دو ااذكب لبر لافي وقالت رركم ان .!نالف. مارب
 لكبر إوا هه . اويلو.ة مرات تاغنس امان الفرات ادعم اض ودرب اًملاباصااًذاىن' : لارا او غدا

 رفاثلإ لت ثيحتلل ذكر ضرالانصو/ لا ضدك كلا عضوا رجل الاثم ء[ملا كيش إنو قاله وشر فدانيك بس قرم قرع مو مانريشاك اجءانو دكر ىنيمزوش ند. :راكورتسوبب هرباشم ضأن عْقتجاطذا قنشاد داب رت معلا
 ريا زعل مدلول ضيع أ غلاب ثم ةورنيسءنايمو نازجاز عئداد نابدتنلاب موضي! امر
 . فمن دوا يصودايبكرتر بَل اذ عمو قلدعاوااعالملاوفنال ثيزحلاة د.[لاب ل وق اتلاو انيك

 رع

 ىيسراسر وزان هز ةنعطلا من نهر نانو خاروس و زد ةزلزنعر ةْز )ذايب بارا رن جعدر باح كد م ض
 يندد د اما 0 0 1 ١

 ىانؤررو ناكل ترد وج رمان معي ارانؤر اًكمرا امم علرابز دف جاور ل امم دل دز مالكل | 2 ماو
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 3 العومو ديرش نيرا رظطن كل صاب ّتيذملزهدنتخود يوب ند امان م« نإيضف مرجئاركود يعل ايرعب جوانمب
 هيف وز جهزا نازك غل ابر جير صادر شماس رانعب تمار مشا تومزثم تمر ار موه رجدورتم قيل ذ كامات

 دله 03 ايا 2 1 8 0 2 : ؛|1) ٠ . 6 ا

 0 ري رطب مرصانز بو +شكب كلاموصنب ماد عضوي ضلاب عيصنإاهلئلعوبربازكة يمي لكرعب

 . ىرط زهرا وس أو ف لكى ارعردانالف تطباد همسوالا اطال اعبر هنآ معن دوغئد أش تنسو قد يرف 1

 كوم ا ما 1 ١ 1 8 2 خام زارع 0

 نا اني ةلوم رم لاثم ءابإا فو ءيل ا سكيرطس و رض تعي طبل اور يبل نمو م أن مع ثحارج جهد كن انك
 نصل جزتبلو نايم د خلاب, هداظب وظب ارده ياكل ارطبمم هذا 21 نطس باىزلاو

 رطإ اهتم ايلعل )فشلا 2:كئان رنه افشل ةراظبو ةاشلا ةراظبانكورنمتعن ءارظموظبإ ضدرص, نتعب

 [: ب هداننرثجؤس كي كانون ذو نخوركلاب 1
 ّ ةركناوهشو غل ارك رس 7غ - اب ةراكت جاكبا تولاو كرما شاب هداز بدوونم دز درك يختي

 ١ ب كومود هاج نرسل ةكديكركز كانكول ال للان عيونكم تقر لام اذا
 جف ءاعماذ احاول ةركبذعاذاجل ايو عيان اركبوركو كيو امو ةاحجزلحُي فلس ارم لالا نال

 خيب بركن اذوزيلا نومه ضرر د ركن لقرب موك يان اذاكابو فركب تبا لوم ءاكمداطمارمشلاب ةركيدح من
 58 ف بو تركاد تكل اي ضان معنتفددادإبو ندكدازمان م رتساوخرب هاكبروك 0 لوم اك 2

 م ءاتدوواذا]جلاركباو ضيا هى غتكباورتجاكب لعتركيو ءادذل انركباو ددول الع تكمل تيد نجم لكت ركب اد كأي
 ُُ لا ل نقولك كلش كاللدانرم]كو
 2 جامو ركيزعدو ةارغل العري ةصموهو رخل لجل اسال ادرغلاب ميل اك ةكبلاوهر قولا لخارج زنوهوراكبالا
 7 نيو ثدهؤوزندوكايلعتيلوتساا نشل نيكو هواي ةدوكاب دختحاهتج داكن موي دس اثمايوركت ناب
 ةطا لكلاب ركب رص ةكيعجو لغلاتوأ كرديايتغا اب ةروكروكباهلوارمةنلخلا راكي او عراركلو انرككاورك

 5 كيف

 0 كوب ةلماو بع ب لاةيض خالك سانكلانهئاضلاب يود لهم طجزوتعااذاو ةتلشعااذااداكبا ةيطعئانر تتناك
 5 "تالا امرا عجرسلو زعل ما منج عع .دالاكعو ليز اهلي اب يومواروبابونكو ماو كلم ءابوب مهند

 يا ندا واكس لقب كاما اكمال ادمان
 28: قيزادوبروسوم كلو اركبو علوم نم ل طوى العراب اهدا كا ةالاراوبن مسي دوش درتكوبل عانلادا]اقيدوبننو

 مق



 الكبة رافت نيساب نيك انيد, ريد لوا نار يجلش عاجتاريبورثكء لال 6 هش هنكاريدد اشرب
 اتئيوثرش كاب _١)عيؤي) بامان لافلا سدد روي مرفدناب هكتاف غفل ابدوزب ةدتكسإما
 ركل ورلاو تدرب تيمور ق وع نالخاددري و ددامن حكرعداننباميزركلاب ال, ىزجلطدد تخلت
 أ اميبميىف نالفّرب و رعيطى ا درت ورهل اجري نالذو ةيراادابلاعجوراربالإَربل اعجاب ودم / رز أنف

 توماولعافت كلاوراو نايرم دعب اهدا هب زب مالا اًهيدرلك يدكلاب ارءرتعس أسدل بش مالو زبد ججربو

1 00 
 5 اناديكمالف مدا تل غلام كينرب مورا لس ءأيلاو ءارلاربشش ترب كئرزلابزب داؤتلاربل لاقبو

 ركوب ص دشرإب ب متن نيكد وا هيرب مةما مساوي زؤوما هب رعد تره ش اب ١ ترام
 ةكاررضلاب نب جرب هز ماندكاداتخرد هوبم هرب ؛اجاضيا ان بو تبل يل ءاطاو جراب مودزا
 مالعدل نازف ادعرباورلت ا تعش غيجغل تجداارباو ايوكو سن وركتساددار اكشن مدنك ول جز
 اف ندزانصج يافلاب دزيرصؤ لكلب دزباازهد زقرتكلادففلاب_ زب, نيلابكران نالخرب[ةي تيكا نبا اق
 رش جةدزايب ب دموهدر ايذابرازريطساهاصعمياد جدذإبب دذاكك تركيب ك يدل باقر يذابارازبا لم
 اجبايلوادرتم بطر مرسم كيزلاب لب ملال علها ضازمارب ام لذا اهزحعوغو هربراب هزانن اداب بارغلاب

 انستال كرما و تخل ذيسددو شذا ئيب درس ن رش هديشازونتساو>ءاكياجانب نجا يفلايرس
 ناره ءانسل إل ضبا جز مابيرتعول اهيرتاد البرص فر هدام ثساؤحان ل غن حك تكوا وفن الكل
 ءازغلاباعب ان ابقنكن ءاتياراسب ان دكر ودروس نبد جزين إل :واقسلا ةيمورين الة زيلإاقجناوهر

 2 انضدالاق شدو مهم تسوي ود نةيقنب شد نشل جويا ونزدب قع ىرام: ليزي وماي ا ءامراص
 رركءانو صولازلطع غبلازحن الف لاثي مدرع دددى درت مازدكلا رغم مهمتي شبا يثير الئ ابنزم
 لاق ءازج_ثكواي دازرشسانهن د وبنو ندركتعم امج خرا بس ”ضماس خم ادرج سوبى كدت لبو دبا ءانو

 كلزكرابادوش مضا تّمعنداد هدزعو نورك ت شاسدأد هاكرطمن درو ارشد ماك بول شم مدؤمنالف
 لاقت نييز نرش ان تابيورتحلاب اواو موي نمد الايس مل بافدولوم نيلي نرش راس َتاداشُا

 ٌركلاينلاب ةراغب نضل ما رحرجوب الف ةرثجد بترو ب نرشتس امل نكاد جعرشجا لكي ثار
 اذهيم غد علومك ديم تاكاذإ شلاب نوكلانا هاب الا توكالاةلئيزلكلادو تكا ص معن رشد اسوفلاب وهدم
 تاضامل همالازجببه الاله تالة فصركت م داو ثنانلا تر موز ةكنيانلل ةركمالرؤعم تطمن وود مان يم بلا

00 
 ادرك.« ار هدزر سايت باذحب مفر سيف مرلوقدرنمزمحرب ميد يرتب عرش عزل عقم داو هدر شت
 عيا قريبا فانودانحمبل رب ذامائ نيد ثوم ة ربه وربؤجو دد هدر كره ل واد عبعل واو هدو شا
 امريضعب رصنب ندشداشراشتبساةراقصلاو:لاطيو نير مانامدش:نتلاركو دال زهد هل فيري
 ةرصبم نريدراصبا انادر اييرريصبام وهب ٌمعل دز انيبةراصب باد رعس لام تصر منوع ومى ارب ترصم ءلنادو

 انني نييدركيذشاذلب دو دذا غصابم .ججفلاب سيم شيما عانت ايا م ماجا تلوفرض داون جر شود
 / لام تايتسا اذان هرم ماند مزودي كنس ة رج نرش ومو نوال يبو اناني د ند كلماثو نإشم

 ماعد خف خالا) 6 ةرع فن طعنا الالب ملم ينحددر اطَجساو تجةرمرذوكووج ناترصير كلاب رجشلق

 12006 د بحلابق زلائي ترحل هزطرالا مرطعن اكأط مران مةيمبلاريز وبلا كح لعب ن|لهلإ لوس اكو صبلا
 طيب ىف عراق رنلا ءديبعوباذجبو ميا نيِلارشْس نسا“ ر ولاة رذث توعد يملا طيس رتب مزار تزش ومو



 لصالاو ةروبامجاو دردلةرومامنمهملَجانماد هرتكعازملابرلانهتبلماو انكم مولا راو ذكمل_كلاررل امم نسون
 تكن ما ايزه ناهز هر كلاب ةّرامادزولانيواولاب تادوذوموم ماو ثاروج أير ثاردز امزغجر!ئانلل لاثاكة روم

 كلاي نادومالا د تنادل  فؤسناكمزيماناكا ذا ردا نزلخ اجد زماان ناو نم تؤ هامنم
 لاما ةيزمكورم ان: هارت فرعت لاملامجو ثلانبدو[يجعل ايدو نكس عما انيثس تحتل كلو نزعسو زيك يراك
 يي ماوه اهوكنداد ثراثإ يمان نآزحو بوجو كنسذارنكءادرب كن اتن وجب ما مناك عمر اكن دش تنعم
 - ناتورقؤمزوجو اهزددنىذود مانو ننبازذدملامآماكصزفلب ناد اناومضلا ل ة ميلعالض عل ميلان
 اروي لامدادرب نايذ لد ضعبضو مدي شذا وكلاب يوت لسوذؤمت اذ اىذدر مانو ننكةروشمو اننك

 ةرضأ ب مانهداراىيسنو بانا نناويكنلاب ساو فبدل الك ضر لاملافمو نعشسؤمايإةزحزب بإن كل
 كرزيريخالاةدهنشّصلاب دابا جل ضال وضوزمتإلعراباهرؤئاددبا هنن نيا جدام مادا جنبَسْنم 2 -ك)

 ةأدتراصراذالانممركدانمكلاريالاثبدل اداب اميضكلادؤفلامر بج ةشدرارأ لئلا نانماجيمل اهرب اهداء 2205
 ٠ رك اجتابرنموركلا وجر ابو جور اباّييرانإددابادداأ هاحرككلاب شب ايلا مف الجاسر رسكلر|

 ذاع ريب متكْما رانا هولا ن ربو ظجورينسابولقمراعالاذعبّتبإ ةدالاهد قجددكركةدؤبنماب نعوم
 معجبو نرش تذزوىبو مد هديدبن يتسرب ش مذالد البا ناريس اب ن ديرب رعد جروس اولا وهورد 2

 روكنازبارش ا: لوس تغرزج يزعىاخر مى ودد ءازبةبطخ اوكا نهامثردل  ورنم تغيزتبا + تاك

 اهكلسدو زيي قول عاباريثررثكرا بح ٌزمج نإ دبذذإ دك: ًابادمغلاب مزج هتك د عظحور رشلايز ايا لنمو
  «دلجزتبتو ميامي مكان ع مالناربنديمدرلبا! توم اوهو نيمذر هايستج كير شياب ىكيؤزب ككووتسمادنا

 زغاورعلا ترينامكو رجب كذوا كل هان بجو نإ ل + نسف بودتمف جونا وترنمو ماك إذ ساو رؤي ايلي نالخ

 ماء جاو روش بارع اير عشودو ىرخمل حرزعو لعل ذقت اا كحانهكحورشاتلاةنبز رو :لفلال اق هنسافك شون

 ناجي مش مانويرع نييسولءاكحل وك مميارشرحا علا خيسدؤحمتلاب ايفا يكد هل نالؤرغابوتعبزعو بجي
 رار ةهزابومشوجناتجازازشب كتى اع زاهوانلب جيرجتابروؤالابونمق جيلا بونم جل

 تسل ترافزا دشان بلبسو مناك عت ميزا نرش, ىربزس ينصر معالارعيائجالراذداب دل رج رطل
 و .:ديوزاشالالعززجو .ديلاهرمقيطم سرد ايساردابب كعب لاب نإ لبالا وكلاب ةورايبناعو

 رئادشانوك "زم لأ ومتللذ عيجو ذوق يرملاةَرشوهو ءادوش مورو اثم .اروحاي و روحا ل ابوبضم ناكر مإجرغلع 2

 ذعر طم طم ضج: باتو ذّيف لفلا لاذ هدّزبم] شحبد عانملا شي ل زاوجردبو تبول قموهد ككفلار عج اء

 نافائشبر ورب ميريل بهن الخل نيد ديصازح دخت الل ةزيوذو كن دييسواهرازعتانيزئاوموزجرتد 3*٠ قج
 درب نماإلاوعراتتولا نياتا!الاوردتاواوهراش مونلاوداشد ةعمشردابددللانددلاذب مضت عع هرجوس

 علطو اندرب |لاقجو هال معلا طبو يغملاا هجن كوولطلاب ىلإ ةردانملاث سمسم اهنامدرانتعتسلاةلبإ ماقمام 5
 كذا بندرم موب توارد تنل ءرل تار وجتلا 3: مساوهد تيويدكازبفاججاند تعرب نختدبلال
 ةؤكو ونا اربغ ل زحزعو دورثب تم ناس كينج عوذا زر اغنبث سوو مددرإزف هد نابض ةدددؤنبلاوأ عضوملا

 رزيوك ا ماد غورو راو ةر يرش ابر شك رخال اربو تسديد وسار نوجو هقلاب.كعادن مدا يحو دنسوك
 ردا هداكزيات لات 1 منج دزب نوهركلاب لنوك عاد عددو بوادي كيه و اعزب تسويزاو

 بخت وبهنمةيريو ردا إباعوفخال امو مبا نجربل اعد ويغو مهعندركو تكد ا يعش وكر كوز باتشو فرت
 يان الار كلاب هدب دثبلب تترد نأ ع عع قشاكو ترف اكن وز دود نحا اهدنعناظتسو خد

 نات
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 افترحا ادد ندن رجس ان انكربريخان جزحاوا ةزجائنؤمدغصوم رب هيخاثا لكبر ثجأ كك لبو لل 2 ا 36 2ك 5 5 ُ 3

 لوفد مهخاد اذ كي رسانلا تيا ف. ماكو ىرخأ منوم الهمساوموركبد احل فد دل امزح اذ زحاتشااو
 جابت مال افيو االاسقر "الاسك زجل مدارج ةملا لافي مهر ازحاخا نونملا كزحار ايما كارايل امزحا
 تؤم تؤ ومد خأ نمو نيتمنجازحا سوف قسد ل خل أحدا نينمتازحا ان اجو ذل غضبا, ءاجو نيجي ا ةراو
 بكيل |هلاهنت يدل مونة خليل 112ه ةزحؤم منجحيبككدلا مدقس م اهمو نييزئتلابنيعلا
 ورخااين انهو ىزحا عم حلا يفد مخل ران ثماب هنامن ةركداب ايزحوح اب ئىوز يل اعمر هدم رغب ليل | رخؤم
 تلبس يرون رك منشنوا نجل طحن كل الرخا مايرفتعف سما ا) فوصورو
 .زلنرم لوفد ناو ثعمو تيرمتفضاول ماللاو تل الل عتلضد نان كنرضف | ةرمابو كنّا لعرب
 الث نِملَصْمبر نوط ضي ميل ضف اوملضفاب ندم ولصق (شل ابو ضل ةرملا,هنيلضف الالإرلابرلضفالا
 هنالزح كيلو لعنه اهلبالهو ماللاهلالإ لع لظدتوا نيل صترحلَضُم ةلملو لضافال ارو لضفم |لبحب ثززم ذو
 [يرا ةوضدو ورح ةامابو نيرزحاورخحأ ل طحرب دزحا لحرب ثدرمل ل مال اد نلالاو ذانضال ندد نيريخم عيجبم تنوي
 ةطيرتج رز هيولو رثضخلالاردعزكللا ف ةفرص الجروب كتمدن اذ عيج كلذ عموهو فصلا عنم ةفصوهو الو لبعم اح
 رز ةزيكلرنم ثغيزتمل جدد ضأن تع ندرك ع امو | ثاهتضم ةردالاو ةردال نيب د دال مد لاهم خيم ضلاب الموأ
 لو ثءاطلاو ةنوام كلان الف ثّدذ الا قبو نيرسو دنارازاننبجو اجو ىرهظمل ىدئامب سا مرلوف تدور
 رزإللا عجةدن'ثداسودداسوكنالنكةرازا تؤيوركت+بن حطو نايل ثم نادت اهوراولش زويد اناراولابثيناو
 وت تلاو لتشسا تبل ادرانو كيد: كيج ثمن ونا كرساو رزان ف ندا انور قرم إثم عبكلا عيجنبنمطج
 نيالا, لكي اراسإلاب ير سالاف كأن علاورب نالإ, ناش رس حج اوهو مال! بلع مب ادهم مانّنملا
 ريولشيازناكم :اليسال او هسنمد ىراساو ارد كبار ككروسأم هدر رجس ن دركهدري عياد اس إما لاو ركل
 دعيج عب نفيرل وشاب لل انئم لارين يانا يل زئسانكدلذ اننا ل امو مرج ناد انج ازكتلا دل ةضرعلاب
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 يقر دال طه لجرلا قمار دوعلفنالزرل ورربتحا 60ارؤسالا نط راع ضوبىذلل مادو اديو سامو رسا
 رازسراوجوداوجو شيما ان نمد عراكسو ناركس ثئراشلا مو نشأ ورشي هلا 2 عم كدب ذ ننتب رشم ! مه
 زيانماب ل اقبوناطلف موكذج مل نيِدصمإ مومن ارم ارمدغو اهرزجتر نانكاإلا شنو تزال كرد فون
 هراناريوجم ضرب نجد :راشنملارمشحلا رشا وردرُدِب نكد رشسأ, شمع الثملاث و ةتجواروشاو ان ضو نبشلا درعا
 يل زون زوم قرصا! نكشه انمل وقر زيدل قضم تشاوزاب ىلاهرصأه وسان كا تعخندرككشسا داب سيو |
 ربارضالو تؤ لع زفطغ ان ةرجا نالف رع نورمان امل اطم جرصاوأ تاورعمو |: درا جرن ل جبل كعطع أ موو
 عطقي اليا ورمي زج لوتحم نالفل ل ايد كتخ هاكر هوك اونسا نم كءانوكن سورعجااطإ ناو ماكو نإ هرككلاب
 ناد رطب ران مالا و ئيبدالطا بجملا تيراصادل ماو جىراجو هون ورراتبانل نهرسآسقج رسام
 نرشن غد زارت ن يكس دك كلي دىدرادهرترافوسرب د بجترب هد مضب ذرل جد افوسرب ن ديب بد[ ثأن عشك

 تالا ءاكريطلا امر اطباوه ند طا طلو ضتئ ار اطاورؤالاراطإ ككدنردرتر نجإ فلا ام عرينتفك جونز

 بيوم !ددبرد تعرؤما عاناوهررطمو ناز نأ مفاد © ىزءالك كد: امزادون خف نيتضقب زد )يرو
 ذ كا عجح 6 ناردد اثكرب شنب ةركا ناج انسب زفأ م وزكبس مدافن عع مزند د ندؤ:ىدلحو
 متن الا جيوش راك,م م١ ةعيازعيلا ةركوم قزم يذحصإكأل كان لاقب كرك علا كارت اهرحادعبدتتلا
 نيروكيمراوصختتع اطلارمهاز ماعمري علوي نمور افاذكي رمال انج ضأن عغندومزدو جتمادا ناو
 ورتددانموا فراق ةرمال اعد كك ماوم دركمرواشمورج مه اذا رشا رورمناو دونم ىداجرن أهرام رعبا ةدانالا
 زوما دين د وبا# لاف رهالا نم ةرموو ازد كلعيطا ةرم ل ةحاططم ةرما لعنلل مالوهو لكان دانس م يلو لذ شبطاغلا
 تلاذ ٌركواوهمارلكلاو جان ثكر ا ةزوبامكسوا ةرومامؤ يلا لح تيدحلا نور كد نعم ناشخإر طفلا وزملاب



 50 ورك ع قل مو عمو ماو
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 د لاذنسإب وبس ل اورتتس نمل ومنو ع تالة قبالزتس كازو انس

 ”لبلعقز امل اومل ده جلع ]ل دالك ةدحاو انلعجذا نس اهون انك صالا ف ننمّنانولوقدرسانو ناكل

 5 اءارردل ادوكذ وينموزكلل هل دعب رن سو ززت 7 كأن عدس دزانتخارنا ني نوبلارصورحر مز هرز

 ذيسيحانءانالوذشناو ةيجانواقفلاومغااب اذن نالخرطو ضش اكوا بل ةنبانورضزس ول ائيهذ ل اتم كرئاو

 ل اطب در نديدنج نايل, ناذن تزال ونش رماعلاو ميز ااذا اذينب رن اند دز كن ازجو بوب اركب ا'و كي

 ىوامئالادج نانمالا صق اف نجاون تيران ان النو ريعريسنازن د نوجا نبل ابككلاب هزّبِم د عض سو قولاذُب

 نو يار مرفلا نيجاونل ا نوكتو ند برغتسا اذا هذجاؤن ترر حن وخ) اند شعلا] كو غولبلادج تننب مالح ا برنو

 :ناحزارتنشزكرد د وقنوفلأب ذاق 1 ومالا لب كحإ ع كزذؤماحرو فلظا نسل اوّصلاو ىلا تاوذ نمباينالا

 0 هلم عاطمي ان ئان مماو ضام مما شن ذات لجوء ضنإل دعتمز سؤ اننا معا معن امره هورمان نيدو سرإك

 هزفنتساونئنال اًوبوكرا ا ا ا ةنفانئانئافطتعطورنم يم ابىال افامنُمّس

 00 ا 101010121

 نيكد ليو وكلاب داجن ومد ديا دركبانكءؤكرم واه ميجا جول ضفو جرمان ذتلم كب نتي مشد

 زجر لغعإساعنلا نواه وكب او> ندرك غو بخلاف ذا ةذوفوم ة اش[ كأن عند دكت سو ندزب
 ثروواانلا تكول انبدكز افون نيدددر اين ديشودوندكس كرها ةزدؤم هذان قرطرب امزيمدل عدو زال

 مم وقد ءادرلاطذخايو كاذ اط نقوبف عرمصلا ظعلارز ل.ل زج الو دلو اهنغرب ل مر تكملال و ننيلزض ركل
 قم وز اناهنيكس ءدرساوا ٍثسويلل, نإفلا تيه للاقب معان عم ناوخكبسو نيبرب بسه ءانطا صف

 كولا تذراز نيالا, دقت لعد ذانهر كي اخج كن اوكي ناثدرااذاس لإ لوني مسا ل ف اخ كل
 ركلابو نيم عمدالال ف كلل نو ربس هّريررم هزيم بع موسراذ نام دكت اه دارركلاب نيا عرس رنعطت

 هجومه هر بوبا رداكحت نشر طالئزاهو ءاهالب زذاذللكو راتضد كبسرتشرةنلاب قوايش نياطا وشمر شخ شم
 ككلاب دك 2 ربا نزوس هركلاب 01 الالصف ءارلابمإب ةزوفلجل زبن اطل موراوكتس

ش اورابدلا ل هامل اوباثو ةروباهبكسرندولصاور لوا يرش اوما ارا. حن ماد
 نائلاسوارنم ر

 1 زوو رد | نيبلاتازد اضاوة ملا هور ئماهدحاو ناني ى ارب ام بسامنشاب ىرتتودناثوبا فعلا شبا اق كرد درو دوباهالكل اكزمؤلل ثيرهلز ددوبامبلكدمونانردار كسن اد ندوسو ىلسجنرا عرزلاو لفل

 نرش وكس ادعب اخ ناشد مي طولا نوكسو نيتيضيزلا ارتباك لوكا ذرلودورب تل حزنا عك ةزيخم دل اياد ذرب تدلحافر جلا كلظزعم ضباب ضلنرم عمنا بيدها ذو نكس علي لقني ىادوثام تبدح هنمورتس ندر عند دعلاوشجذل اذ الا ننس عوممالا فك: اعزش لاي كتلا صبار غاملاوربتمتس
 كم يصور إل ::نزولع ضيارؤب دودو 7 ةبح كلندد ونأم ويلي عبلات زا منمدنهانإش ]يسن ديدندوؤ]
 لئدعِلو ب تيو خزن اثني تقعب هاو هرراؤ تجزحلا وب ىو كما سالنوككلابزإ نبذ ذم ةجبزمهالا جرتسلا
 نبازعو نإ غلاما جرو تاذاذاندافد ش ارث انسأومبرتسإىاريز انسإل امج ننخأ در نئراكب دوج د نيراثيتسا 5
 دانيانمركبواىراوكدبابختوأانل امن هز اماددوحدتيزكهيرنيملاطفادقالخا.ك«انيعن اميز ضل عر أجر تكلا
 " ركن وناطلخ ا غاوملاتبردخكلداىاشاىذث أو ناز انهزغ ما فورت طعانالف ثا ذب ن دكر
 ةقيوالعصةراناوا مالمو از اجرا |هنقتخ زةدالا دز الاةيظعل اساددل نعمت الارز 75 انا رمل لاين '
 "را رج يتجدد ندن .ناتف ياثر سوم ةموهد ْ التاكو كل نبق ناك يخت ةيتسل ةزان ىلج أب 1 اتنمم ناجسومنم

 اوفس ازتسومربروجارُجا ةرجالانمانكيكلعضاد ى رجا جى اج جات نير جابومذ ةيرجاتش أ ودود زمر يجا ةرمتضلاب نجاورجاا وراد اوم اند هرلر نية نالفرجاو نحب أر اجي أهتم هرج! دارج هدا رح مك /نعأ تمعن دادسادبأءو
 .ايبعمب لمدام ماندل 7 حر روحا انكو رمل ابرج كك ةردءأحأ رجا اذان مَ ثني اخ مان لاتجرلع داخادأرلا تيرجاو لوغتزم لاو أاهيركاعل ةرجاومدارلاةيرجاو مع ذع انج رعاه ا هرجاد ثيبح ادب نيرج اورئنكَس
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 طهر انمر زها عوالم جارجلاوب الات ءعنآن حصوات ثادوصرو مدوزفان تدش نضج. كلاب أشرنا مع
97 011 . 9 . ًُّ 5 - 2 4 

 : ب 6 8 7 1 - 0 اغا ناهرمانس ملاذ دراج كلاب وشم كاز ل عفش نا عن مرة بنل خلا ردفكيف عنز مح ملإلابهرضب ناز ايما

 دلني وممالا كل اةزكس زا عون دكيل لوو كور ءط ئاطإ )صف شن كل نانش او دونر نيخانل وذو اشلا
 ةذانممذ اهمذايع نجر يهل طصف ممتن يزل بديلا لما مالكر مرسلا" هر ندكانر تنكسر ةنضلالع
 ميكر دقي بن دوعورب يع بزعد ىاهلم كى ذانيعوهو ميلا ناجى ارب ثزعتساومبهنزعو ةل مان عغن دخولا
 داعم عيا ابو هتان ابل ثم عمي ةناكناور لضم 9! ةفل يظل نضال ير عجب اذانعم هاب ذوعاعل هنلاذ اهم
 عقم علا وعم زعةرلك بوش ةذأعم ثلاب هدوعهشاب وعاش كتمت ابذؤعلادو للاجو ةذانسو هاو نمو

 ؤهأت دنس كورتسو بمازا هرنياذؤين اعنارقزا ٍنزحانيدوسردراولإ كبزبن زؤعم مم ذولا ةئاادد ةدالفلا
 ترلواذاكلذوذووعل منيب نن اعىشلايدناروحوز امون اعدم عاد لثم عيان اذوعر لوحدل:اجلشم جمتفلاب دوع
 داخئبدد هايكيبرششلاورضل اب دوعاهجا ناثدج ما اهذايعةىهلاهبد دبل نطمف امج عكر مابا شع

 داك لنعلاب مزلابوهوهذّدع اطال اهب دش ان هد يقج ناوقساربر كت سوكو رسزىوبدوتسكراوش دى اييانرتسر
 ,لكسبروهو هم هدأ يطب !ورنوخاذااذوع الذ متم تلقأور تم اركعل ا ذاوعد نيفين اذوعألا انالفتكز انورب

 متضؤبذاوجدلمدناغ دنع عياف دوج امد هازتع تمل اجسزلج مانامديد تتر لك تارت طقيلخ
 اذاوبلل اقيومنمكلل ذلانس مل جْرجلا ديو( كأ نن عم تحا جن دركم دع تح جبد ثينغم عرجلا نين خي جلا اصف
 لصف « اردد نفائس از ضادراد تهاركب ازا كزثّدامم لس مرج ثكز و داعس]فىرت ضو ارد ةودرب تءأك

 ثيعاو!ةزقت تمد اني هنم اسك طولا نوكسوزفلابز ف نارككلاو لال انف عمزبوكجوطس و كني ؛آهلا
 ماو نطاهتمو | يعن وضل (مثنطبلامةرايتلا ميليصملا مللت بعشلا اهيا اء نطبل نيل ناز اعلا ةينغلاو يف
 ةيضرلاو مأولا ملا ايو او شعشورانم ماهسلزاوضاك اه 9 انغازغ هوعرب هاني تعز غي تاب ثريا

 ترلوىا ةاثلاتزداو قمتم ذر دغولاو ولاد نسل وهو امل [نصن الثلث و 1مل ملل ضال سليملا
 ةراث مالنا زشركحجكلاب نو ادحاوآلارطنال ا يال ةنسز ف اننانبالو دانه ىنذ ان داع كلذ ناكنان نِمَموف ادحاو
 ةزلقرل امزمتخ اكل املارتْل'فاورنمل ثعلتد م ىلا منول تزل فل اق طسولاقيز لذ نازجو لانو تنسوكو كتر
 عالنت ككر جان خيرا هلي امل الكف جول انلالطنلبوقيدل 6 ناز ممانهرهدولإل ئذولان ذولاف
 مرتو لف اربد يريد ارزجأ تاذانمابدب ترب نياك ةذدن قمنا انهارطاتعلخ كاز جرلاثندزةونذ جد اكد نادم
 ةائقم ةاداد ديطاضنم>ناكاذ الزمول جد بوتس لاف عم كح اذ جدي + ذز ظلال كلعج كاف مهلا
 هنن تثبذ اعاهتضو دل اضومشلاب ُلْْعَض ىومدتساربرشل اق هزسوكدد يد ماب ةقمالب وطب كبل كم لرمو
 ناكلاص عنيوموهو جائرلاذ غش ديور هوبا هاى دددم اجوروتمسوكو ردد دئؤجواجو جزا ثنوم
 هيدر طيب كئازادجب زبي نساوح بح إل رصف نادو والاب توك نان ذ اكمةكنستغلا ناتك
 هديعيلرعار هاكروتس ن درؤجر غاخوبا ءاكحاردوتح كسه يلو زكاذ ةزمر تطيع ام دج واس دان لن نوح لاعب
 هدو اناكرل ل هد ماك ع نتف يهز زسوحهدانلذاذل جشاذل زم ْنْل ةلبعوبارل ان اكمثرا نر عمحالالاقو
 نوكيا وللا باوخ ْمجاَنلانيزل هّرععل هّدلتساورنعشيويزل و ّنل باو عتب تنازلت ورب ثادزل اد ازين
 فوكو انرككلاب دال قول نوزألا نرث'دلول ف ارد عمجلا ينل اوميشنلنونلا فزمتانأل ا هئزل اقفل انو كو لانلا
 سواك نزل اههالج 0 ةزوالذاولا وكزنارك يا ول مذا مارين الل اقم
 ةيددزس نطو! مللارب كن عمؤغلاب ناار طخ جدر مان قفلابداذول ذابت لاقل ذالزمناكويداذاولا

 3 7 دنكاييب نهض كاوملابن ال مروتس نديددءتفخر نمط عل خرلاب نللاقم ندر ننيذلم دكر بوكر كى وك ْ

 قرح وكبن الصب امهمرحلو ]كو نوكلالعدصوهو هانعب زمدةضل لع ديضوهوزاب ماكتاذا مضلاب نفشمم دراد ناني |

 رجا: نزف نيس وكل ناليسورلْل 'نسمتبارامل وتقوم تا نامز لعالا عامل خالد ن رابغ اخس ارت ْ

 دمار: ت وتلا 2لوقتو ئملإ مونمؤرلا ءاطقم الز اولىملل ع وبذسرياران جراثلا لوف تجولإ و مرا خراملا طع
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1 
 قيذاو عاف بؤذاو دبذ ماثذ أك نجلوفب ل جملا افاضم نوكبن | صحو نوكسلا لع ذيضيساوهون انزلانمينم ان لل زيد لك
 1 الارز ائيالساآلاطشلا نو رحنموهو لن حدر ايمصذاتناو انكر عن الاي كهل 00 ماذافدز

 لّوق بحلول لمقلايلا|هبابالل داني تنل احم اوبل وكيد قو كنا انتو دان نال وفاك ايان انامذا ل وتمت
 ثمر رهو لبسه اذب نالف لاحل اقيو عم هاند ؟ض أ هند, غ قد املأ صف دبذ:احذااذكن انبي
 3م عم نونلابنادبو نيلاداد»د ةأهغب ةذدزباوذذازبلانيبابسماةثملاّدبو ةابطاَداب تان

 عوف بنعىاذوزيبربخ طع يضف معلا هني هذا هزيدو هرايركلاورغلاب دايخ تكسو نيبرب ٌّقج برعم:أبلا
 ايم احلا يلب ًانبججد ءارعا] اذ عاطقنا ذاب اهما»تاذانجسكت !مالذاززح بزل ةراجخل نب ن اكلك
 يانا دوس دام ذرج تكي هدي باتل نسج إم ا.ةليجبلعانل هنو لص ماذا كلؤو
 ثمد نيمزركلا ءاز لج يروا ذر ج] حد ناذرجتماذ دل طول كب ةذرجزمرا وكلاب نا رج وكلكم لاب رجح
 واج ءنموربتو كبسرانهدو تشير راوتسارتش سيك املا, لج ئالظ كد هزت ضوم ناز لحام هنعرتخا ذازابح
 :ئلاوهو :انهداطقو حر يزن مكس وهانوك صعب نزح ءاه صئرنم تؤمن لح عرس ماو
 ال با يلابد:اًح حدو: عسب اهحاص ناجل هد قه جلال ؛دددبلانينحمل يازمان :زبدتح
 رارح ةيصنل اءنِلص ىلا لهن انسة نلعافنمز هرئولاطافساوهدزمهرعن انت | عون مبا ذم كرمز قو

 ذي  ءأ تهاذنفىانمرد نآرحودنفسوكو دركنإبرب ننح ثاح ثم عيردمى اذاحدح بل ماكل من ياله كندي
 هن هذ ون ذبح دنكو ؤحاثام .ركرد مارب ندكئاربزجر كثدد. بس ندب اودو بج ساجر ءلوف

 ليازوس هوانيرك ذو ءام] بلر يم تصواإءارش قفرعمازنحاف تيس ذم نمو اكرر غلا ذيرعيرمل ناف

 ليال نحضمأ عت دنا فوحر نوم كر هز ئاج مان ولابد تحت قرع ماركا يحل اباريزجل مك
 . هيلع كاك ىزلا امهم اثلارومال اذيتملاوم عدلا فروع نص طاجر بو مو كنس هرم ذوك ا ذعماانيدوحاد
 6 أللونساد تنبداحلا و ملغ |ننضحماذاحل انمي زمؤم ثيرملا وسل اهلظرمربلاعضوم#) شمل اهورنتمذايإش
 ناطنلا ١ ذووسا لوم قرجرب ن دش ءرجذاو دعس !دراددرن لكك هع ناذوحنيزئقلادابدا نمسا دعمت وام

 لاني لصالا اعرب اكن ازووع,لكب ابل اازاهو سبذوبأل اة بركس جوتسا حائل صا طعواول اب احا ذممو بلغت

 0 . 5 0 : ه0 هه: تيمور 0 هك 7 ./7 فرع اكد

 . ٍبتاةعأر فس ناونصو وتيج)تم جنازَسْس نار وككل ابن ع مداح كل 2قما وهو كزعرب امل نكات نمس

 دع
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 21 وما جاّلككل اذا لوتدد سمايل لاممعالال نرسكتا إل ل ةنه اد كل دره ةروتنسو كان له نتبامابد دوره
 . قادت نوئقةددرفد ولد ناد نه ىنمضلانانسلا وكلاب يكلاراوجل امها ديرجالان مافات فض ربع كاتم رف
 متددولزلذ تاكا ميوضدالا يدر علال نيممنايزح الها ىمس توُسَتامْلا و مك[ ن مع نمر دسم ده
 كاهزار داما ترمرمو دهاده زهره عجو ئه نه هريره ةده د ميلمغلاد هريدضئود مايل ره زمر هدب ده

 0 0 012121د
 دب ج:كان مندل محد نسف سيكا ىب اره نسق ادي ئدوبنيم لاهي ور ضد وصغم زهق لش ناذبجوردفح رس

 ل دعركلابى رفرص أجنتت اكذبو دكزجؤير دن مركوعطو ذل لل دش ثم
 مثاءازاكلل ةرههاورذكتلا ةينماو كلن در دمررم بؤيم أكل دهرككلاب ير ياج دش سمكو مزمن مخزتلا
 هضومان لش نكزا ابق ناد عرجاب ثا دم اهنا انو ثاينال هرم انف ضمرادأارضال نميالانهروعش !كربملا ةرّيهاو

 دوونمهويدنهذ شانيل ا نبنلاونادرنم دول مانو زر اغملاب مت ما مال: قرشمل نجد جن اينصدونضالو فصن
 درر يقلا» يطال شابه د فل نمن هانا عدم َسْيملاَلاعاَبا ءانطاسم عت ناو ةلورنم فرس
 تلوح دلباجاندوه مقيد دلاهوه 7 عع ننكدابئيخد ندرك ؤن بوش هابزكل مسا نيه هدبعوالاثنا
 ككل ايدوه نا دوهدوه دعب دوهو د اه نمو نرش دومجد حلال الملاو مولا وهلا هر ع وبال ةلزبو لذات
 مرهشو عش سام دعو دل اذه طن يرعاتاو نع خماولاف اكد اننالا اوف رح يكل نيب وهل دوهلل اباد داباو
 ىلا هجم لوريل ورجيم مالكة برج كتوم :دوتم البلع مئللاو ضلالال وحرب !كلذالؤلو ماللادىل الاب عب انوع
 حمر جون ككورفرمفن م مولا مماادوه تلعجنزاو دوه ةروست درا ذا دوهه زها ف صنم تميل عرب مام ٌتادوه

 تززكوراضتلاد دوهل اد ه اكاد دوش الو هزانجللاو مثلا وهيرسا ثيرمما كلو ةداوهطانمصأو نتفرمتسهاذ عر سوته نؤم
 اوه هأوبأت ثرهلاو وابوسكن نبا دودو باوش ندد سوندش باوحو دّوهم ءاننعلاج نك اسءاومدوطنملاو

 فون دنابجلف جدْوُهناع دكر نهب دوه امو انما دداهد ندرك] صو ن ديك صّقفلاب هدوم مياَصْيبو

 تعال نرللا نضر متب الب وهب اذ زيبا كلذ هن بهي امو ىلسا م هزه ارجل انوع نه ثيردل نر عك
 سعرجز/الك عنم الق ذك لافيانواوامهالو ديهرارز اهبارزهش ن درربل ناب دانهركلاد فلدر ره ل درس نادم دمج ا
 «ياد ناريكركلاب دج ,صان عمرك نزحا لاهل أ بم أب ةرجز كل ةدته دخلا رهرتمالاطب بوقعب
 نحر اوفو كلذ ءان اورمار لكأ صرلالا لولاك اضيفت رم فز ناتزم#*اولقشلس منال اذخؤ!ءلاو ذم
 مل لكننإزملاناله ال زاتمزخالا موب مالا للجو ماظيلا نسل ابو '[لاز كتلانلنع عدو لوف اهنا كنع
 هيج رن وكد ا خا اضجد مضص خل كزيئي مد لانقلا "هل 2 تال ابو ةزئماو ل وش ءانلاو ةَضاومْبْنهَخا اهنملزنم ٠

 اوسيِلَسا :ايدازرااوضونلاهتضال ظل لعمل اعنس نك. اال الاد. ليان قزم نبيل دس عداالا زجل نمل اعنا
 يهيم تيعو رانا ةلنؤوضدج ال انلانولدسب زعل طوف ةرازجر دلع تل ذو ديت غولن وزعم
 "نص ننشم بعنانز ستكر وضناربكن مدن ون مهلاب لمار نم توم ذا ئدس ورام ذأ ةقوهرلاذلا
 سسكلاب نما !سيدونيللانيختااذا طفلا ننال امر وسرا كرش نرش دراوكأبز نخب نا ماسلا اينجل
 نم,انلااول با امانسنبانلا ةتانمل ٍساندعاداراضرازاله يسال مومعبو رز كلن تعتزل تدورمر ىا
 -لإو تللاثن م ظاولاذ اماغيسخنجاانلا هاف تخزينخا نسزمفسإرارانوكيازوجد تسم| ة2نيسلا

 لثموسةغنخا عملا عمجر ذانحا عيلان وحس رمش بكل اي هذ اخاف الا ع) انهن ذانسان يروا مك نمسا الملا ْ

 قلاب لدهن ارجل ءازصاب تعش ايل اذ عرجلا ترض تر هذ و ازا صيورشلا ةسفنعجددو بكر بالك
 اهز ىيصرا ميا ةذاخ اوذ احا هرسانل نعمانتقلا نذاشمل افكت و نيب ارلا نادل اهم بكالا ةذ جدلا وكت ذامقل الا ظ

 + ل رمر تك جاك دره نيسداسنمو كلاب مزمل نمو نالذ عنب هذ ليو »قتل جاوا داطلتلا .
 نال ادماثل الناي سا عرموبا موز خربسمل مزن زحام ال اذا عفد عموز ايل ركب معزول ذل عفر

 لل تن جى! انطشرانتكال كلان دخاب نزال اتت كولل انجد بل سمن م بلعتسوامذخاب + ءيسكلاب لا
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 ةتنوم دنسر خلال لعتولّوو لظيطون 9 - من مخ: دك ينس ناركو ندرك ا 35 رى 01301

 تباثوأ :طاون اينبلارعاوددئاظو نكسا بوجئلطيم تي تين وار دونو ضرالاولا وزع ومصمم سرال ادع نط روميلع

 غالاوشلأو ربو اوطتسا ذة مشو | خش دعو لاقب : تان عم رثلاورلا وتب نواددبو» لغو نم بولةبجىداط

 يال ادن الو فن ف ةملاو قدي نب: :ءلاوواولان مل دة رحل اباد :ليعولاو داعب إلا شلاق مدعو لاو ة:ولادسوإل !
 1 ن اكان قال مومو نداد نعود ءاكدع و ىاح) ص ءدداعيم ويش اني اك - :ةزدود عزو لةلاوميش :ناهور

 33 راه مرا ملاذ و كوم لعتملا نانو عمم 0 فهونز ديس و مك اؤاناّوم مس مث يداها هرنم)عفلا

 10 واحراول ا دداونت نأ نحل ل لارضداولا تدان ديبار وتكسوأ نم | هين اكابر وصنم

 3 لوح اني مق نمر ءاولاتاكنإفسكلايجسايطلاو عا قا و 5 نازومد جن ماهومو]جددا عضو مالكم

 0 الا دة تعؤلصلاو امشدر 0 اناتنام ولاني نسونو

 يدعو كموطل لعاو نلاقي عيد ل نو اد ولا كول ؟ترنو لعب يو اولاتم دبو مهضرس ]متم اد

 ير دووت سامو اذ 2و اولااوياتداشود 0 داشالاواهزش ال انيشلا ءاَماورن دائازنف -

 اهرمئزاذإ ةلعاوضراو دربوارِغمْلَرادعزاذانعاد موبدلل كرَعووروزإلر اخاَك هرج ١ , اوباذ أك ”لابدهيؤمويو

 تمرخيو لش: بيصنازن اركراق مانسذ |[ ىنورماجن ان هركأ لو ليسا مانابيرهزغل اديعور تينن م :

 َ كلاب ةو او ةلحاولارف الل ةماوملا توكلت مومدالا بلة نتف ئرب أب هرغعاوم  حأ ا ضل 0 3
 ا اهناددي وو دافوا عملا عجودفم عمااتدفاو هدم انعنالن دقدلا 58 1ص 1 فر مشن ضال وسو . 9

 أع ةداخرت واايزحا سوفا لاّويد فشاو] عدن دال اني يجرب ندا وريل] لسان !الااضندا

 ميرعكؤ لذوتساو هادئاد باغ ناسالا مغ اذانرانخيد هلم :نالفادكيدو هوك مالت رع 5 دفدنكذ انمبو

 نما ا اابدوه وكلاب نتن ارو ا ضر طسو !نيكستب ل بونزإ وة دانراؤومس|ة دخل ل

 ش كرا اذرانلائرود بوف لذ مز ا ا رمان اقيسل نا عد

 رو نيزوديب دروس شر «تيصيوأ مأي ب از شع هو ايوكزيس وتو ندخورطإ واجر همتضلاب دلو
 46 انكوتو نش هلا: هاداكيإ نكاد كرا لكو ركنا اراولاب دانك ؟ةرض نكاد اج 91 ل ا ن دعم

 قلن للى لن لندو اكهد اهرب نديشود و 2 ايداكو 'ننضرض وةك زكر ما خو عجل 1

 قار نو كنو كك وة ثا ودان انما نيو انوكسومضلاب ككراو اء جوادسإو نوكدت
 ار 0نبدءل د كرد دوهرمانلا د! ماوه ادد 2امدكااملا بودل قزخلا ركلاب دلو دسا ودا ل شرل و اعج تقرر

 . ةرلاهف ةرلارل د 6ك أن: غدا لابذد 4500 22 دات جراند وكيل دى در ماد عككلا نر 8 .

 . ناكان[رمغلا الا نها ىرجنمل صا لاق اهبل ىداسإلمادنمثل دو اهدا ن احيا ةزملا تل وأو دول ومومفرل وو 0

 1 ًاهوردامددلاو زي رل اواوزكعاادولاد وربك اكو لذ ءازكق كل لج مرن دازتسالر ب حانت نز طن ئطعااراوج ااياوح

 تهل رلارول هند تدانئاجرإ كمن داز تومي ئشلانل فو تبكتلاوب ارا حسارلا وذ اثبونالاولا
 . ةتافد اولا نهزموع ءاطاو حمر ازمه لجرلا بطير ذايب ناكاذاقل و لجرو ةرلوم,تيعاجترلا خلاك

 | 3ٍِّم وو كلاباة ليل تدمورتلاهب بتسوي زح 0-0 ب المو صو د دول دنا لاو دايزالاون داس هلآوو

 , 1 لك ءاطالض عككلابداطدر 0 ةوراوهو تجنيس ةره وحث معمم لا.يبو ةيتعل لحرلا 3
 دوشور نو دورازلن انل طحن ادن دانئتد اسهل اكأمل كلل ذ ججزتس اذا نات جيون تسكر نكته لظنح

 هم /يقمدمو ارسل اروهو قشا دراج بدون زرخ سيخ 2و م ئنوالاب دود أح مانءايئايب شنو نقلاب 1

1 

 ليزر 5 نس 0

 رغد 00

0 

 ” لهرمرال ارنباجلا انايعبلار م انمكيلازبا) ف دمهم !هعلالا طخ دماج موتمار ع ياللا
 ١ مليش ذاالو بن :لطدالذ ل ادع مصالا_ل6.:كر تهوى بيصللُ لهو "أ نوع ند 575 0 ارروو نكس.
 فاجر شلا هوجن ناتمإي دنس اذعنس كو كلتفا مانع حد نمل ت هل جرب ثيم لائبرو ةونلاودّلحلاِب
 ٍِظ ةدداتهزل بدكم :؟راول بد نمد و لحب مجرم وني عبج عوج ال لبيع نح م بجالق يباله

 و
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 ارب نررد انيرييمقتنزا عرج كه رهان نانشكماب يضرك انو بح رد نديكك نهارك كو وود دهانم دن هدوت
 لظنح نهر ارك ددوحز/ عو يه بم نمت ! السا اذا ناد جرد ادم ضوحن انج نصوح ركوب داني اركبدكت
 و ةدنوجول تبدأ اتي حان مع ندوروكب ةنذ حو ول لصق اهيتر نإ ذاطيهب زدت كو درا
 ]تااهزيجراَويون تيجو دانا تهل غم ةدؤن طعما ارسر ايمو ابو تححزاوانيلبو داوتاّنلا دك ةددك

 ِهبلعْلَبر ةناد عغندزب م ريغتج لبو تت ءادإ اد كال انبدواو دانا «انلالصاو ةدْوَتل نيرو
 2و هووتيل الاماكن لحد ل اقيومب تصوهدرصموهبرشيعنر رشم لاه ديو تع دامو لعلم بضع مل
 ًانرادبطستوإا كب لهو لب دلع دبوتسمدرمتلا تكلا رقي ىلع دعا اكداند ال امض عمم لزيز دكنوثكمجاو

 نخل ةرّيبماب كرو ليي منعرالاو دولا تكيدلأني» 721 نع نتةنوكعيدتد مقرب نمدنل نإ ولا ناكر ميلا بلا تضدو جب
 كلاود لغاش لخشل اقياكدتاد ديو لاقيوسالال صان ارحل ااهدشسوكن دد»ودتردناركو بوكت

 لل انملاؤ انيريظنال :زماعنل يبا امرنجد مح نعغ بولطمنذ ان ووفد وجو درك اير اددوحكذ نعب لعما
 ؟يشزيلهدرنا د فلاب سسبوىلكرب نتحرك مخ ناربجو هْحؤمنءناي هد شوركم كلاب نادحر مضل ركلا هرج دج لابد
 حيا ىلا تريل ات ءانعا درب وزنظإى اميولطمذدا نراد ؟ ىآن جعلك رح نرش ركل ةفلاورلكل اب دبحو
 هكجو لاتيالر ٌمياهلدا هربسو ادم وشوي لشمس دوجوموهف رعن عتيل ادم ود او ىانع ضر هيااوثن ْنَّج
 دعو رخل عوكل | هادن ع بومنمو هو نكد تبادل اني كتاكب ٌلدجو ل تدزحمل ناله رع وحل انالاك
 لةرابلاوب|لاقو عضولل اذنف همم تعضر مث مملاداحباقجدرب تنم الط كتئاكل احيلكو ددّسا الع مكب لم١
 ةرالاناضيالورعشوم دحر تمضو م ؟رازشلا فنمالاعر تياد تلق كتناك نم كقن 2:لبخرل نوكبن اوصل اهجو
 دريد هه وضومااجو ثعضر لذ داط اعيش تل كناكم ذاههد ادحزر يشر لحب ربت حلم وشر دحو عش نال وفة

 لاذ نابعمد عدت ت انشر ٍتايلث مكين ادخل جمضلانادجر هل لتاوعد ككرماد هل ضناولا تاني
 عكا سول فب دحد لجو ةلثو هانم لاقياكءزخصو وخال امو نولبلن .ةرشل اياك ن ددحلهزجو دحاذت جنا علا
 م وذ ةانلترحرادة رزان او ريمتيكإ نجي شارخ و بالكرا :عرجولاوب ودرع ارض ور دزغم ءاريحوو
 وهو :ايزّرعاو لعجوامتدا د سيواوريلرظن امر حاوالن النور رطنال ما وره: اووف تي ! لص ارحاو تعضو مما
 لابو ءادجو ثؤلإل اياك حئايرلالاا له ةعل ل اقبون ارجو لصاو نادوسسو وسال ث نار خا جلا دذانمز] ضالحو ا
 . لحوم ومحو رداسا ماق::ئ داو ادحمرحكماولخدوراول نتا ضوع هن امل ايجات ةدحاع مزمرحاو لكطعا
 "نا نع كك ككموثرانضدنا_ عد لنمو نشل نمر شعم اكو حلولا نصداعخم تلم هان. كد امل تافه صوريغ
 عفت لاول تد دوران ل عش نات مدو لاقي منا مهن دربذد !ةدادر ادع ديمغلاب ذو داحرردخاروهف

 و حتا علف ل جددا يدع ةجيرسكلايقواركدوكبن اوتيل افب تشاد تسود ةةوهركلاوقفلاوهتلابةدئلاذ
 دلال :صو لع ةلخلد افصرذبوكل توملاو كزئايف وسب جرادؤؤ تسود دددر 2 مدناةاوتباهل اهني ظ

 امن نازحو ني دناؤحنا هرانسكلاب درو تمداربا نرما قرر ىوكمانو حو مود تبان و :قؤرمت 1 زمؤفلاب 5
 ىذدروتسال ايدو دددومون ل خحلا ندرولاقب تةنؤيو با وبرّرْسَ مهرمزاناكرن باب دن سباب ودروت وو
 اليو او ندرك يبدول ل بحلوطانهم كبره ادراد الد مطوة عطر اليل اليلث ا هه لحر ما ةرلل ازيا دّرَويو ةضحا
 يجو نجلس درو عمالو ةدروؤن الاوزعشلالاو تيك انيبوهو ٌميسْمللورنولا درددسالال ضو كب ةددولكفل ابدرد

 دابال اًيوفرنووزعشوءبغعل انمنوكلكضا اب ةررودروب نزلا د نول اهباممج معز رشروكتكم دديد ميادأبدد
 داو 5 انودوفورنوااعءويص ىادزومبوت اهلصام ركل ءانواولا راصد اد /ءلصاو تاكأو ماه دال اةباكي لا

 ١ لكلابد اسو لاسو دروامز, ل وهما برعم مدرو مز ةّرداصدراوؤيزل ةانيمان زوصا لاغب دووم كومار

 اجر كت انو نانسا' طصو ةدسل ثمر لإ يزعاو !بلكلاترسرارهدسونن زيلاةبرسور خريتم د سرمردنآتسو
 ١ اىلان ةدصوم ميلعاما ميلود در صومون) الوبمئب ابلادصو' وضل غل زبرصاز بابل ثرسوا دش ايركيركب كن دزترا ,

 نطو صرنوا ]بلا ؤثوصونس او لنس أنوحر ماسر اكرنموكاز رح روس نجل ترا رطنجاربصو ٍْ

 ظ
 ٠
| 
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 يانسيم ناطور متطّبن ناش تلا تدنمل اهدزت كلاب داما( يخن هزمكو .راوه اك ليه ريما ور اصلا
 وييسا 6للض ومو ناندىانمانذإ ييزضلاب نك ءا يعط انوع انراماتت اد ابهعاراكند 1 اومهز

 ثدي دانو ندّسِنِج لابص ديباج لاو : مل نل انا تليه همر فمش ورملا غعرال باز تناكول رراملكلريضن رمريملا

 وشو مز عتفمد نم ورملانممران ما مدان اًينولد ماظط زينت هلل حرت اءامن يمازح تلب امم اًنطغالا دايو

 ةردان ريبعوبالاذ ناونجىتز ماهظركب ملاذ اؤرتساراناوخرتع مائض هيلع ناونجوفو ةرث ىلامنمو لول ضعتملا

 لاعفموهر ملا كبوهل ابو مقغلاب نادي مؤ مان دايم هوت مان ئانءّيضمءاة ضارة نيم نس وعفم ةعب لعاذ
 قايم ملا وعنا انا ثيرحلاوؤ جرئ معمب يي تخل دكمد جريدانم لسوحم خا ييعو فل ابنة ىن وهو ندولارم

 لام دانول نلاتم دابر مونلا لصف ليز نم 3! لجانمم ضع وتد وركن وعس بؤ تاننو وزو نم

 اعلايبأس ناكاذا ايانثلا عالطو دج عالطن الذ لاق كرما دونع جم كلاب راجي دنل نيم صج جدد ةحبملا
 3 هيدزياتذادرعلاذلاو لانلاب هجم دومزاو نا نتساراررخت جمضلاب دوخيرن اخزيباراوالإبربهادددومالا
 عشنا ارلكوز راه وهدوتل ادع اناالنجوهو بول ارواب نم عيا دخي دو دنبلاب نسكن اوزنسازد داع مرج ل هّرلا هت

 نول ءازا كل ذو اذضحى ار نمر الشمل اؤد هج دال 2 نذخل هن انزيخبادنمل اتي ركرموهورخجوهذ قالا ضرما سات نم
 كلةبرخانفرتسال افيندركى يلد ونتساوجورايد|ذتسا نجلا ندم ةوعّرلا نالندخيادلبحمم ان ضورّوَحلا
 "ازا جاف سل حدو رب دج لع زتج| ما نالذ ل عر جتساو فعضر مب ىوقىئانالذ رويتساورشنع اذ هين أحس

 لو عءادنعو نيتضيرخم لشد جداخباوذكو طول ةنمدعومف ايمن خت ارمد ير د رجب سهلا هن نجا
 نرش غد ندركى داي دانعا / ضأن عع تعاهجج ندرك لاب ة شرا ةرخج نالخى الور عاش ةرسابو ذ ءاورعود

 ضد خدم كدنامزانداكى حد ىوننيتخ يعل اهمىارجاتمند برحو ندركى راي ةدجانم ندناؤحرنإبو

 نيمار جزيتم خشم ةليوطل هل ابد ديكر ابرك هركزح دوج شم ديزج بورك عاد ونعضومف تأ كوع نريد
 <[يصارهو جراوحن لي هوركتازجج باوثيروخ ك دزررساكدوجإز يشمل اهساكل ب دان دحبسلان مفوكلا :إذنمدولادإ
 هنمو تأ نع ككددز: داون *دكأريروتستةرد نيمو دن لقوة يي ربلو هدو وبذا عوف لذ غنشلءاعنب ةرذم
 تايون لاي ندرك انداباكشما يب دنت كيب هنيروت دتن ايوان هدكلابدز لادل ابدت ءاثلا موي مضعد زد

 رخزكد كتاكدتهاب كزلاس ل ار مكى رفكمتانل: ىشن شن ضان عغزتنج هش كك لاب نارشج هر يسد عاهش
 كا ةحعْس تياورد اننتسال بس جرخد ىارشونمل وذو ندناؤحرعشو لس ند؟تي,ةتداتنإركر ىارشتف دأيبا

 دس افصازس عضو ى::لا ل نوصد كك يِضَس م حت عتتضي ندامج هرب نكت مول ييرشبا' شلل عشلاوهديتذ

 مكر اير خاداضا ككركسسكيدب اهكسلايا'داضانخروساج نو جدا ضال كدوضنم هدا.ب رهرب تحرز نفع
 كترشروتسرورش وى مياو منعتعتمد افنان دش ىريس لقد فشلا نومَرَسل!رلاوخاورماعاجرلادانضاو منم
 هيببو ل هرفان ميدف اننا يرحل جو قسما: همهج عرقي نلف انعمخزتخ ابر دادد وح ناوثؤشوكوانهتتسا
 ل اننرقتناو مارزلا تدعو انهنضج هل هَدَعسانلَتْرَّمند ماد اةنقن لانج ندادو نّدركم داما هذ فاشل اب

 تيان وكر لضسوكر| عوبزي: ظنت لميرمال قرش نعل انالف ترفأنو دّيجنزاو جارشن ميردلاهنيبزلا انغمتجزحا

 قروتس مي كفر تسويو لقنل نموص نوسنادوجاوبسالا] ةرتنلانهلذاوهلاقيو كنك لايك ؟لقنىدد تنوووإبو
 كين ضل أب لشن ديان: بج بو وردى انربد ىفاوجت وقح دوكط سول ا كب يقر رنانسا ترن دز اال ايت ادن روح

 لودر رك[ مانيالننقلانالدتن )يلب نالذ تالق ةتمؤ ماس استاد رع وهو تبر اخدت ىف اج مانو تحردذا

 و ميركل اني هأحر نرش و#ن ا حج شيعي مؤحان +نخن يتقن للم ميلا يمل زي لذ ازيا اه عبد قي نالف
 تالقمىلا ءاركت دان موخسركتأ ء]سنتاذأ ناداني اهو نالذ كانو دكا ضوداكنأ موه رس ئ ارك جرو كلاس دكت

 نمت +ىوس دوهم ,لظحو عوهربد كلامنب نزاناهورليمد دفاكلا عين اركب دوشو يبلى ؤيشو ديز ىورجركم ١

 دهانو ذهن نو بعكو ترش وار يداجلاى دش شو تنحى ع زخد نانسي مآرب ةرعلا ادهن لاما ع جم ساوحرب
 كيرءارهزمزإإ مارش رومالا الادب 1 ده جرو مب ٌععمتمهدصم ةروه تورتم مسج ادن رسرفو

 م

 موو)
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 كشم وكام ضل بدها وسلس كلا د وغلا. ّنااللادسل لاقدر مهن تير دل قل ا! طسلو مدت معددانرا
 نينعفب للكل اطنحاطتتم دا سان الف ابو قيرطل اهر كتل للا هيدر كبالاتّرغاو ىلاذلا مداخل جب داغل ندرك

 دابحد ارك ل مط روك كل اركذ ماض رض مزلى ريل انكي اق صل يع سولاركا لاطب نتأكد اعني سفج مر
 طر ئطبوهلب وو ىداو*تاوبس خيا ىلارش هون امروتسر لاش ةنرحار ام امج مياوخ مونلار جومسالا ل
 لعدم لَتابوهر لعزحال سلخ نيلجرل الحا دكا اذارب ترمحلا عرعوب | اثر تيدزأ كب تيدمملاريزوب ل اة ذهب

 >ةزيشعو كنان غاشتديداند امان اثتدبحد لاو دذ اند مز هك دري[ لف تنس يطع عديل نإ تدنيجب كل
 نبل ةاركدر اوكدزبديجب كرزب لجش بكد إل خداثماد اجمان عيا دؤبوزعانر ع اندم ةدؤبرّباشو دؤب باشر معانمل

 نلت ا نانوكب ميكلا شل ىلا ثلا نوهدفنم ؟ا هادحإام بيرث جدلا الاب نانوكير لاو نذل اكل
 لافي شن ديس حخازدر ير مخلاب دوج لاب متع هربا ةكيضيرجحانيو مودبانج مونتلادجانذ فرش مط د[ ركل
 يفلعي ييعاهديعاتبارلا تري تولوقي.يل املا لما ةيبعوب ال نانا اهتريعو مشل نس! للا نمتمان كالبالاعبرع
 خرم ةكاورانر شكة لثملاؤ و ندركت حد كدب دنيتي انزطم تمن اهفلع لاري يع نولوتب رع هدا. نطبألم
 نخر! لقماهلااومنل ير ا مسا ليج اعن رايس ردا مهرال ضر وعونامعيجوهامر انلانمانخ ا اثناكان زمن كتس اهنرانثملاو

 نو هدام لمازتن هدمل ايضا ن مح نيكد صب اكدم هل بل امور عانت رارانيلاةمورخإرغ قمه ينل رمل امو

 بانطالاب دودمءادّرمنارطو سائلا طول وا ماملا دب دم]حردمللَوطو لهم اى امّيْغو هقمر ور هلطاذعإاذنممتسوم

 دانمإة عبرا ءاضلا دور ل هادنعنالطر وز اجا لهاددع كل ئوطروموزن ايي لاب 3م طم الملا هتمقورتغل ابل د نشا
 لانو ك كلاب زيزغلا تدوم لوط نمةرسو اغلا ةرسرذلالعداوملان جب ت وقس امم ٌعياوراكدددذلا هرب ةّم
 ةزمدارجسا هد نمر شيلا تدرماو ملقم ةطمرتط ءااذ !لجرلاتدزمارا ةهرماو ةايزللا تهمل اند ايس دارم تحاور

 نمو ةزدف ثراء جرحا ماو [ كار رهان دزساو مروه إنر بخ مهان هرماوا هعمل رب كك رمرشلا ان رمل اهو نتساونح

 ةايفاوهو نيكني! ءاييشل قيد نم, حلاو هدا سائنسس اذا اهئدطادلبالاثن ديو هدوعؤ م ائرجاذام لا
 نيمغا ني تبال امر لمد تا ىدت هّضلا وتحمل ايدو مز انارن انن دكر در كاراذوص قرفروش تنسب
 لاب ومسلا بلا ىودناباث ءامزبداجشذ هداسومامالؤ لش هوم دام ا 55 دمار دلعقد دالورما

 نجيم تجيدزا نمرود كورد نؤشحو ارانب ن مركراشخردون ابان ليز انح جماظيب ناكل د ودهجتو جرخبل ناز الخ رت

 للا دام نانا دينا مروا دي دش كا قيتضلا نمور دري تس لقط رأب ننس دان ريشردم
 ل 4 مم 2. رس ل ع 0 4 اهدانواسدالبالا دوله نمنوكيدق ءسوحت اني يئاعش نيلبح ميلود تعيضيل لم تعم: ٌميادرام

 : ةوطعمو ةدوس هو مرألاو لولا بتغلا درك! ةنح ب راعئلخ ال دجى دوس ل جد ؟ضانو عمتمنم د صمىلسسم

 فلا مل نمو نعيدر كة سملا ءاقسد زم زج هودأ مورد لاه لع ككل اب دام مقود ًموزل و دببو
 ١  4م.م ملك 5 .٠  0َه 7 _ 2 و م1 0

 نشر راهم كام دَكمو اهْدَصملاقي نورك عاجزرخن تيدر ناهد باند يكبدَسم جنازة دما هولىالاب.
 .ثعمو به ذواضرالا) لم هدم امج ارداتعلا] دبتدفر تكتل نبال 6 درر دش ماعلا انمطائرصو اصايف
 101مو ديال ءاساوه لاند رم ىادعم د جز ةويهو هزرددم ع براواد خم جبرة عسب مب ذتجلا ةرئعنماو تلا
 لاه ندناد ءانانو كزانو بسن انيسرب ةييس ءاجباج طرح لكم كال ازنم نا اللوه هر مرتك مزكل اثم

 دانسات ريش ورك ملال اثو ءاتعتل دست انثي علا دكمل قي )عال نباد يدوبال ةاطتمابانش
 ف كيدادنسربرملإ يعدو للا خمموهومتصصم النو وج تدغف ير ثدجدل ايراهرخم مما زلئجلا تعمو عضو مس ضرا#ل رنت هلا الم ترن: الوش اريزس و اودوكن دمادوجيشو نات امد بان درو>رايص
 هد كران كلاب نإ مواز ةركير هس افل نزف نذل اورتن الذحار نزاع راحت اند ةدكأم ةيكدو دوش كىو تكد ان "نكمر قلاب دوكمدوتنو ناايج ندوب متم دوكم يلا بوسفمل هل نعبد ماشلاب يف لضم دابلا
 نوه كلاب هيلا تزن مب مالو تو هودمزسخو ارا باخر نإ كاتاشبو ةدوللاةلماودؤمل الحد ىدد دنت > رد



 ةكراشاو دكا فنجعيزد ةناوجرد اكزخد غر نك اسوا يومو ءراتس شيد قكء اب يكد طولا طنب نشك
 0 هاطدو دك ررفوكيز دي كتبنا هيل ان دوكو مان عض تثككاب

 نك كى ا ا مضل أبد | عامسو ادالكا موف عمال كم تمانديدددن ازحينادنسو كك ان كنابونكر ناك ازحودنام

 ب ارامرخز ادن امرزبحى اهياركردرخيا ةدي درك دركال مهد مةرمز |ىهيركسلاب د كة دراظمة راكم زن ارو برعم ضو ان

 هوس لكى الجول اكسكاو سالب دم اكقوسو ةدساكةعلسنادران عانم دساكديبكن ازجو عانم ل ودان 2ك
 ٌرتْساَو ظلغ )هبل اعرنطكاو بلدها هرلكمزثم ىرلكت نعسنييززا هراي ةرلكك نس دب تسوواجن بتغضب

 كو زنوك انكر مضل ا. .انكرنم تر ديكدك 6 نأ صّحع نانز هددنا فكك ىدرم مانرييتيطغب ةداكى دنلغلشم
 يوك لكما حاداكلا ثدحلاذ و كال نكلاب داكو درب فزجرت جرب صعد كويكر بكت كبر اذابمؤنل انامل

 اقبدز هزج وذاك مز دؤكرمرالثمربتونج دكت نمل هركزلل نم تغن قفل ابدونك: ضأ ف معن دكوسايسان
 معدوتب وراك وماشي دز ةداكم 0 ابر د هانز عزت ل نميز اوجر درركأ اب هلئكمعطت ىا هلك

 ولوج برازذاسان نالاقضلاب انكلهد اتبركبرعل ضعي عم وبي رعد عنيرلو براق اذكل كف داكد [ تأ ك
 برعلإرم عمر لومعالاعزد تاضؤ وظن اكره ناكل ياكل ارلظفف لاذع د اكد د شر اكل عقب ]يزاموانكل عطب بز يك
 هنمد اي طموارنم داكيام نالذ فعول عقم خوصعب اً نا هيلع ن ولدي دوو اولا مان عضم وكلم كا )عفا اللوتبب نم
 هن اهل كريو داكو ةداكمالو الهو اطعاديز الف بلاك نمبلطب نم فو متو داكا الك هذا ةداكم الك نكمالل فيو
 1 اتيرلزف + مصجل ةامئر دك م هتءالاةلعفلا عوف وز عنب ديحل اين ورتمو لحفل ف نعني ه دزه عفب موا ليث بلا
 لبرب ادادجاههجادجوم علف ف نيرا عضومو اكأ كلئركو داكا عضو ميرا عضوب ناز ارج اك ل اد انهنيجاريد اش ايبئؤحا د اك
 رةزلتالادهراوا خزعل موكادانارتوكلاو ء تاك عع وكرار دنديود كبزتلاب ن ذي داك ءاضقنننا
 لاطب ندبسورمو ادكئ ل فو نالفإز غلاب الكب و مجو نحمي هدياكو هداكو ع صا ت عع كن اكس دب كم لك
 دبل هلل! إ صف قل كن ذكواري !صايصوف بغل اداهجارمد ”دانمدوج لت نبدي در اب هلهدكوم

 3 منماوه شمل اقدؤبدذرمال اوربنفكىبب بكارتل ثلاوعر ةدئرمالاةر لل سو جدوبل منه صخا ةدبل دغركلاب

 انيوشلايعشلا اهدزيزعتضنر يل الدرب ل امل افيد نيدن دلرابمضلاب ةدابل بوري جلس مالإ كمربل بادر لالة
 ريعلادبب اوصل نلاوجلاوهو ديل غايلعجو امقلا تربلاَو هدبللا لع ىددش ارت موهض رفا تربلاد يلام
 اهياولاعبرلا جرحا اذالبالا تربلاورب مافى اناكملاب ميلاد ملوبورطلث نم ةدن) ريصبف مز دع برغذ طلثث و لاناذا

 منيو لحن يضتب دبل يرالاب ىلا دبل لافي [ ضآ ى مع نييز,نديسقجبضلاب دوبل ملل تاهت واهرابداد
 كتردبل اد عب طعضج دبله نرونادتلاو ةرِباذان هى داب بارنملافبنايلص تددوح رايب زاّرشرنم 0

 دلت اهذش با رالا ىرنلا بلو نتشا جل مم اب ضرمالام زلت دانملع مج ضرالابراطلارلتوانفادد ا تركوا ةرْبلا

 اهتهتال تراب مضل ايدل مارحالاف ثعنب النو عميل غمضل م انش هسابؤ مزج العجن اوه بوم, نوركيجرس
 تيوس هو ناقل دوضز>ا ٌمياربلو دوتضرود دجى اجيزاو دو زرغسركماو توعتج اريل رسانلال ابو اجار ف ائاذ
 عي ادب نيب ان يخاوكله لن ايت مهمل كل اهدذ دز داررتشس ىزلاوهر اقل ا بعلا عزت هدجئرسبل ال
 موضحا اكك دونلارانخ رخال ادعت ضل ض كَم الك َعَس ايوطتملا اهتم ال غو لبجفر سعر ط رم مس تلعب
 ا غتر لاو كاك تن اكشوروكرد ناكتنيكستلاب» لح فعاش هاند هزحلاوجريل دبل
 كركة ودل نديرو يذلا كيقورضرغل دو لرعو نعم اجئاشانيد ة يمل الاي تنكر نس دزاداحن اعمل ترعماورقلل
 نيبخ اهيل ليي اال هان ضلي يشكر نبدا دآنلا ةرئاذءاناو داعلا يلد احن ارمني دري و ضل قزلصاو مرد
 ضا تمَع ند تموصخو لاوجينملابَّنل مائيب عضوماضياو جدل متمع خلا تكا ن مع نوم يوصخ وس

 اطياب[ مل ىادتلتب ميلر رنمو ةّدلارعمجو ن دركىانز لكو ىداد نزكود ناديدل دورا ودالويف صخب هلو
 ةشلاو انانت هرلاو دره دندن دقو ةّرلابحو دودللا يجيد فرج) ثم انف د دنزيد ناهدزناركد د كوداد ديدلو دودل
 اوذازفزلا لان ال لّيلأ دز ؤصيوتموصخ تحب مونتوا ةدنطو :ستلالجد غاداع!كنعّدالاكزانملايووم

 ري
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 5 دا تابلت ِهارَبمَم درع الاجمل شلل ةيدشر تالا م اوهدوعت ةريعوبا_ل!اصما: هن وكمد دوعن
 يقلد مهمزشتو اهيياهدع امد عتفملا معن كاذم الشلال لق ميال لامير مباح هل جرلااوههسا
 3 * ليصل اثلانعي نييلانع مرو نيش مربش اس ذو اال تارسخ ميس نبب نممسوصلاذا كلذو بّملاف كالباقلار مم نم

 لي للا د سر قثىنيملاعلا تدل وسر انا لوم كمل اونانمالا ورحاولايفىوتي [ملوءفد لف نايم اهو
 ّ : 0نق5 درو كيبرو إذ نيف ملا دالخومد دب ازد تبايربذ ءاؤيإ ري عوزار شم أهدر ؟متسارعك لمدرب

 2 كبحانص زعلاو يضم ءفدزبوصنمتلعتسارداسه وهم يملا نيب كتب الريق ماوه كما هدانتيسإمالعرلا
 13 ,كتليفلابزعفف بسإ وايودوبال يون ى دءانادددكر دونس مر اهيمضلابد داضداعنا هتان: شذ لاب أكىوميلكبحاص ١

 يونا سدرال هش لاف داعتلا نه كباس | طخر لعقموم لعب !ادهأجرعل نعلاومتسشن هز نائو

 !ةلولا نإ جون حرب و مسه نم عدمت سابع نب سار يعن لعن متلادبعل لاقي ناك ركل اديحلا ل! :امالإس ف
 د رد دداد موب ,و-”سودور هارىاين اسكس كا ىئذأ مذيل بنو كرا الو رعتال مجد نكرم ماندو

 كا اواريل نمير عبلا ةح]بنارنتلا عممالا ل ةورلعزاذالانوكالدكفلا عنا اومف بءعوهد هنقاربفل انيد

 ليمان شفنا عع الوب نضضر انس دز اعف مياس تنص او نمتجولا لال انناندش اوه دنذدتر تاالامامكاملا

 لاس ابوك نيو ليج تدك ند كومرلقت ليج سدد كال 50 برعم ومر ارا طرب جر هضم نارّيعو

 قزم العدم غدانا دونسدكد دفرحو لعل كلث لان درامكا نيعردداكدرفثراشنفاناةاملا ترد

 كقضاننلق لسان متنوونمرل قابس تهزم ؟دياراتن يك لعن اجيعضوململانأق مد وبا جرشمتو

 نإ زل ناوف تييبنمر كنودر مدد باير كلاب دارت انراهسدونسردواممد يلف[ كْذ ”نعأ ف عشنا ارجو
 ظ ريالا جيلا بلاقي درو كسي ودددخرا خول انعم عوبسا ]كنا اثات اجدالئركم
 أذاا مادتي يملا يبت امنمثش وم رقراوتسا مووقمللازلا ابدشنو نينتضب لج م.لمؤفعارت فمع م كؤلحلع

 بسس مد بس نوهوبماال اترمجرتكا ايزي راقد ونتمو نقم زيوس نمو مرق 3 |ةد 00

 ام ةمرجلاونلانم يبو ضلال ف بس ورم ةوئاغدرلع قمل هديل حناكلال يبطلارمواوذ|ريج
 "اوه جهنلش لذ املا ةفارضل وتوعد ةداعمامذارم درت جرس فارم 90 ذو

 ماد كال وف لعدن سف ل هدام يوقف بضوم مان كلا داع هركقلا
 الجان ءاما انه دونم لح كوتادد وداني اًيدنابسا صياد وح متكلل هس هريود وزعم هدانقاو هد ةوندنك

 أذا كما لافمنخ كد اباد نشك ليز ابد كرمت ,دافمنف اطعا عى ءاطنساو ىل دان هك لافب ندا ادن دركد انتا :

 دوفمز نعل لن امل لبو نزل ىلا تتسارع ين ناطالا داو مالت اجل
 : يكمل لوط مي! دود :ادقدزف ايد ند تيدزادد بساد وه ريف ج 0 لاشكرناذ ماكل و داحن سو ركلاب

 كونوا لاورانساد عياد تئيدزار دز داحد اه دوم نق لحامل انف هليوم نا دوق

 أر اكن دزمطتنو ندركلا .ليضن خدوش لن ليش لكالا نعت الدال دوه ادازلا لمع] نجاه موتانا.“

 ةيكاز مبازالابىاهرسكلاددد مبا ماندج دبا رد ندد اونحو كساب والاد تاديغو .يادشاقعلاج“
 حدد 0 مرَجاممسلاشد نانذزانتثتئايو ايوروتسزاهردائ لب ىاجرش مدته ْْش ندر قزم هزهزل ايم
 دارو دود 2و اكااض دناوم 0 ير وتسمي د مدد اثد

 2 د بوكا انهطسولا نوت كن واس طولا وقلب دسك تنس كنزادزلا 1

 اراك كر شلا ننكر انطون مل ادب /0ناؤسا نايم ء(مل ارو نينو نضل م مبفعلا منان وكلا

 دوكم ون“ ادبكت بمال حرا هيكرامهضج وعلا دهكيجشتلاب ليبكح ملا تاديكمنلانكوزخ دول عا
 0-0 ازور سنو ضت ب كض فر طس ا بكرسةدو أر كةارماو يتلا طنا وكالوهو ناورطسربكا

 : نيالا لاقدر تملارمد |ككلا ثيرمملا يدركدهدد نييةلاوهضلاب دانك لس تيساف كرا تراك هدو ناننالا

 ارك اكرر لهل ل نري ]عي ل زبالاداكرملا بش المل افهد لكاوفوكب نادال تلال الني ملال دوس



 اوكا ال تيداررت تساهل متون وزو انملتدان ل اني ايو نن اينابوشهداداهعف 9 اةرئات راموبايإ

 ركياروب عضوم ريارببساروفترب كذاد م مومو هدوسناذعز الذيب از انعيرفاد مز انف هدول تدن أ نالغل 5

 هنود نمولشملاو ىدرم انو قبه دانخ دان داخ تذرددانق ججدونش دانثأنالا بوجزيتضفب لَكَ تالا لصف
 مّضعمانمضلاب هداك د مدد شر ل اقب اكرنش ان هرش كش دردأب دان دروخزا كو اّرتشو انقر نبت لبا داثفلا زح 2
 عرتكلابداخ ناطوكربنينعتعب ةريش كنرداراج لش نإيغدزددشسكرابجدردرطئ ىراث وره لمد يشق

 رثماًميفم نكس, كل مالا ةرغ ةركعو داك رزب و دروازب نادك تامل ترها د ناه وكل يزد ,اقما فان اثر شيلخم 337
 ثلا لاقي ضان عمزتناكشاذاردب نو جاحافراهريسراولا يف دلال مجد: !نوكسرنبنغطب ولف دعو وع ةنؤ ىو
 و عيططلا حل عجما نين ارث ن الد قلاغب عيظش والاب يارد ىا'مثذامنأ انضم ةزاقيملاورداسل اف اسملارخ ووسع رست هر ا

 غضا رمال ن | لعل جذي ءانعم كدلك زج ]بانل ثلا ونمو ذكلا ميج ككلاب هادف ءلطلا عجل لا شسوي نر
 دابة رع حوسور مومارربك يهركم هزه درو هادو سدر ينو جرئ رمموتخا ةهد سمك ذا رباراو لاراب يع
 موقلا درو نكرماجو هدركك شخ تش وكري رق َبسنمءادر لجنس: لانا قخبالو قيذ املاًيدوادرت قفاط اكن لوف
 عيبا ممن درت مار كلاب دازقم كش در دمضلاب دازةزاجد هيلي صنلاب دمام مرار ومالا نال زوون
 المرا يلخلا عزو ل مفي ل كاودل باوجوهدل نضال اعتلال خيال ف رحوهر سرد مم ايرتراوصنإبايب ملا دعم

 00 ٌكالوعهاكابر دعم نوكتو تان لوفي نكلو تام دخل ب لوك و ظن الو هو ورخإولونالخ تاءرذ لوبقيربف ظسم نم
 اصصِتن| طعليلد فورم تنم تالول ب كك كورنتح اتق تنلكنلفو تل نشساهسا لحن او ملفنا غض علا لور

 0 مز طكلادضقنو عجل انباع اخ امرحا نم زنخالال اق رالصما يرو تكتل امزلا فدضاعبو جيل انَضعنايو 2 اي

 كج شوكر نيسو نيفس ل ئمرشزا هداي ةرّيعد مجريصفر لتقف نحضر كتاقرذ اكيرذلفف ىيرلا ب اصامل مهتلارّصماو :
 3 صا ف ءعزيج هدد قفرزمانم ٌعيارَصم واجنالوريف بقل تل ديم كالص اندليل أملا نيبو انسي لاطي كلب مرتدص 4

 ٌوشدسار»ك سفن دع عيداشل كعر نب رضناو كشم ق رصعا جرم الو لسا الت ننلا فق شع ةعنالءلاجب ل مداطلا ت3

 5 سليل نمل كاب ةرنو نم ركل دعو منمعتمداعن ضعف عع نت ظن دعقم قوعق لري هكدا همقي قم
 ا ا 0 5 ١ 8 4-3 7 6 8 1 . .دن كامف

 مليخلاتر دوو تح كم وجرلا تست جوعملا ود ماا اند لمقلادد ءاكسثن رعفم هز اعونزمب ريكرلا

 لا .اندلانمرعاوتلاو كلف جر عاوهدش أ مداني ناب بعجز اكو ذو دسر تسدوؤب كرمت عيا رانممل د
 هيرب واركو مشوا اثير انناويدررتعاجن ا مياورسحم سر اجرت جنوتختنرش حراوحزإ مزور [حاك نوجربال 0

 ةملط لا زامالإرعنالذ رقت 5 جد وم وأنه ءرل بوح -نارججد وطار ءاوقرناجو اهدا سل ارعاود ومس أ دحر

 نعجن مل ]ثلا ل نعد لمشا ل اقرت مو تجاع عر شبر كرن دعغم ورح وبلا ج رج ملاذا ن الذ معان
5 

 ايدود هو
 ةركلاوكيالو دش اب وما! تن د ورايرد تنخر اوجيرتش يعلاب دوعق عاذعالاد دوممل |رنكمل نيه اشم ضخ دش زجر -

5 

 ا (دة/ل دم ضل



 ْن

 84 ةييوا عرس هت نالن د نيشان بب وكما ءادهاتلانال ةدهاق كل وفر سيضفاوه تعض ت رعت ان الف ترن
 طولا كان هعإجم ليوطرمعانبوأ يدق ىةديبعةبرف ناسز وهو ناو هل يمعق وسحر كونكر هاعم دبعإا كلاب
 لعاوزنش نوعاجرعبلا ةدغ جدرغ تننوك رك ينضن هدزع ةزش سيغل للصن لكاهراكو تيالقرهاذتركما

 2( يعطي قزح بضنا كو ادغم ةقعلا م لباتبالصإوت!موتلاذفاو نابت ىاقنم بضع هلرغاَو ةقغراك اذغموؤريعبلا
 ج نانلاقفب هوزع غدد امسذاوغيرككلاب درغوعب زغتو رغد راطلاو رغم تاك مع ادزادار ووكريكت امرط لعب هزاوا
 داع امزم ميلو ندد دشنت لاشمركلاب درتتو عزم ل ثم عزعو ة رع فلابوه ءارغلال اق عز ةدزلادحاو اكل قو ةدهو داوزثم
 نف ف مانشد خرهفو نو نب ؛اورع باغي وواج ىذل الارلامكبو لنرعم جدير اغمو دزعإم دونم بايذو بالكزشمرك 0

 رنمالّسم غلاب دم داك ينم مادرمكلاب لحم يدب ة نقر دل عيقي زيد لقرزح اوت اذكو هلا ديالا
 متمجرا عقهت دن |صصفر انهلايههر وبال كّمُمو دوغمونم هرغؤرلعجو ا عنيا ترعا كو م كا ن ع
 عال اي اكءرؤل اكر اص اكميلخ دى ليلا نالخرتغاونجذ اح رديا غري ومنم اكأر تيتسوئاانالف تين و اهم وزتىا
 ؟ركزكت عكمدولا باؤحدنعا ةعانوا ةداغو ادع ةاماض لاقي تموعنو | كذان نيف دبه ميكسوكرشلابنادئزبللا

 ةغم اًسكلال اق دازنزف ءادرب اصااذادلازكو هداه تبصئادوغمو فري دات جارشفالدضلاب ىلْوق اغلا لصف
 افيو دكاهرد حليركواجل وعفا طرشلاب دوم كاغرداد جاموكم درك اج زلات دا مدرك اوك قبح اتانانل دي ديو
 الاب تشوكدي حل يبون تراها للاتد فر كلذكةداقم دنناوحنزبابانارككنإبب عب هواك اوسكلإ مفجر
 درجؤ متاوساولعت نيدلا هدنيدافل ف ةوسلااو.انجلان تدل ؤوزاو اتنسداتن محن عض دكزادا لي لف
 "راهنت ضروراصنييز دندن معمل ن عيب شنلابناتئاهدحاو تالا بِلا: فينعل ابنيدادؤلااماف موسأومو
 تلفوني اهاكو نم ليزر نريد و كو طسولاعيستم هزمدو اعز عجتاكس إي عاع كاك دا جوا
 قشلايوداز عد ازاذاج لاقي شور ناكراتس موهجلادإذا اهداككدزل ادا ف ددؤورن اكبر بز ةدراف ةّردس كازكو عيطقل ارع
 لإ نرالو نفمو دحومو حزم ادعاو تعض دو نالت دزفاوالكسزميل اتم جزاو شرعي ارت وزداواطحاد دعا ئاريؤتنالبو
 ل تؤ اذ ادت طتسلو ذك تدل انطمزكي ل كنية زادي تنل اني زعب ناد رفد اوما اال نيالا
 "كيدز هراتسودنادتز لابوك قرف عرس دبر كلاب حاس عرف المر سال انيبد عضوميساداونز يعم كنان كمدنرفا
 كهافز لانني موضوعلا دعا نزيل نم دصا فلا مللي دذاللزغرشوهو ريبة ئيجدوصز هدز باش تشيدديشلاب لمه ف
 ان حبق سولفاسل اياك ف هدر سانوهو عزل نالخ ء ضآ ف عخ رش هان .نفابت ىأذض ون ل وقيزتوبو
 رصف نولصب الهدم حزلصتساللاو الشال الغ 2 نقسالاودانننالاوان انو ضاَرر فال الفر نيطومو كلذكوضلاب
 ا ناممىااربازاو م دكدإب ءرب هد ورر دن زجر وف لا رصف وو ِ اكصماو زعب كيفن: كضف ةطأ ف وع ندزُدر

 لك درر اطيخولذ بلت رنمداضلا نكس امد هيبتا وكم نما نسل نوكبس يبل, ومنع مربي ل شمل اؤو تيل هايد
 الضو لوني مضج و تدكساذا اضخم از نيلطت ناد تكرخ اذ ءازل المعاد هنن اذ نايل ل عضو دالص
 6 2 1 تمعن دركايركلا ديضلابن اهتم ل سمذ :اقلاب بزعلا مالكو اليلق هل ادت مل طع ات انعلاب
 ريف ىلا موملازوأَت د هلق اف دش أد هد د إي ىوشسرك نى ز فتان نيشجودش دقت كلذكدامضا

 هرمز وجي لاّعيالم ن دشم تزحو مك غور د دانفا ىري زا ىاهرتسسو غيمدد بجيش لش شجن مضعب

 قرع اشم ماثاو اذاد ب هكذا هدإبرسكلاب دو ندركت بند ىار فعضدو ن ددصوكي ودين ا ئارالانميال
 ن اتفضل ناكاذا نادونرلو ري دونم بمّشلا ادب لاقي ركز اركددساولا يوف نيدشَتب ةزارنف مودق
 درورتو جدوهف زوب ليهف + كو يأن مع نادرو دود نيب اذ عل نبي ىانيدوملا نيب لعقو

 مهين طسولا مكب لسا جزحن ! هه لخد نا ثيرح انو ه دوّجد محؤن ةز_كص ف دوهفلابرمشاى ا
 كيؤنةرمز جفاترب در وك ليوم سامي 3 ريسج نور تقولك ايبود نتاتىمهف

 اما دام زالقلاد ململاكر فايل صياةد اسد د البحر + عأ تّوح ندصازح ليلو رنم
 اكل مارللاىلا تزهو رت طضتيجا ا هف ظاو ةدن اذ هل تدم لاماي قنسادؤا دوش دادي رتقركرخيا هدئاذ دن عوج

 خذ م

 يك عك يل ل
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 كلو لنيل ىلا تيضملاقيالو انرل نموهت ل افو ان هنعنمةحدالا م هتنا_لاو نإ للحد اكاشَّدحو رحل .

 7 قع هءانغ تتحاواوجتلات زيلع قنعلادّوأع وهل ا 05

 اقانيكلب داتويما ادوعطسو مم * ؛اض لان ة ةدوملعو ملوح هذكلامجنيتمضد نيت نسر علك ا - :ليعأ

 عتفومو ( كآن وح ندرككنها لعرب ازا العم لزمن اكازاراعل م وطوهو طرمبة داع ثيوبوزكلب ردل

 مش اذزثلا ترعو ندا نوتسو نيمو لمي كنيعزّعو نيعِلع ل اذ تايفورل تدعو مل تعز 5 ءأكحلا

 درؤمم]حرمجرز عك جملا هع انمار سكىراج نكن اكو ادعت تلحجتلئاد ماض يلع دج اجتم اما
 نعال وف بعلاورمه ل تقديس ند عااجو ,الوومنمو بج اك اتنهنيدعا نال اهبووشحلا تهئاربسع

 دكتكرايعا وريدي مغلاب ادعو ةلجس ونا ريبع ماعم كيمو هم لميا انملعمازلمدلوغزبك
 ان اناللذو 6 كاد معد اندرو نينعجنر عض يلع تلكا دانك ميلع د تروعاو تاكناعإ يلع رّوعا

 000 ا يس دال طجراعتضُق

 ك,ءارزاووننع تع ءاشودزعسرتل !انيبزارد .للاة تشم نب عضم ترعرعت رم اظو بورا نسماتس
 و لسع جنيد نعت جاي عىل ا ادونعُمك ةانوتعل هس ع نعدتعل ان 200505

0 

 هلاطسو منمبل اي زداركنيتخجدنعاضجبمضجب عتب رع باجي ا ا

 . تعدتعودناعأ هأن علطابب نّديبةسوَّوحن دركدرو ندكىراكقحت 2 :ونعان نع

 هنننرككلاب لل ول هدجب دا عتط استرنا لانع عج اورنم

 || تاتا تلقا اوركك اب دنع ثم دن املاوقلولانعطلاّضخا ورعوبا) اق ٍثسادوبجز انوز

 2 ريلعلخدو عفرلاب عيماددل دنع اهيالو نكميتيم فران 3 ليللا دعو طبانلا دنع اهي تايزلاد ناكملاذ

 لترسم ايو قي كام دمضلاب هلتلشمو دزنعرنعم امل اًهدو ندد ان بز كل نعل قهانم يغب رتو كرنع

 دا عيا نااندجبلاجما ؤسال لاو نأ هتك | ةدؤتع 2

 و عاسوةعاسل اثمَجت اداعداع ةداعضا ن ععن دراذس ؟ةسوبد اير كلاب ةدايعن ا مجنأو تكراب دن

 لا ل كساو هدوعت ناك ت د[ كتل ا ككدوعو اروادركةداؤ غم دّومتو هد انغاو اعل اقبت

 ظ .داكلذأم 3 اب ةدوانمةرعبضرت زل |غلاوه باور قيطتعا مالا طر يعمو هوايناز لعضو ناءثلأس مل

 ديلا موقلا ادواعتد حارب ةلسس هال ملا هدّواغو عَ دراعو س الامل الدواعم عام الاعب و

 ل "ياش رمد دخلك لطم اوعيبحاصملا قبلك |عاذ ااهرغ

 10 ا ذاب داع تام مل ازا اذاوعان نعت ادع :

 ”نلرد فل دلنانزإ !خالاسند «رتشو لقدم د وعدد وسلاشب مب دهزهمورتوبد هار ٌيادوعطعتو وفعوز

 0 ايدوع ند 0 التملافغيجلادوعدتو جم وركلابت ةدوعلشأب

 قمن وشد رسانلا ًبئاوه داعتإو :رداامل اعتب 4 لد هلو داع للك دوه مزوليقءان غو جك هب هبوب ابددررككلاب

 قزلللاغبر نحاول اذ [موزل وأولا لصاو بج جدابعا 1 و ورح

 | تديلساب اننصوقوو د م ماندد دم ءالع اندلع: :ارداعدنعلا ار ىهش كاونيعلقو ب تح داوع انيبررنبب

 لام نامز لكعن ونا باب نموهجال اديواكاةاووداقو كاذاا ذه كب ناريعز اردنانأ امزحويعلابنازبع م رضبإ

 فتانوذدرناو تس تارهاكبو ناماو ن ايد رانكرلختال مهاره علاه دسك ؟وسوران ذو أمن قدا نال: دمجبقناك
 قدمو ضرالات حقو خيم ايعركمناار مدسنأ ًن بو ككل يعم تشسارر شركات 1 نانندركذ امى وب. طريقك

 لابد مم ابةدهعذال دب بكى ارهملإوتش *!نورّتصوا إبلا ن :و ةدوطم ىزنرطممأ

 لابو فعول ةزيعافع#ل اد ةسسو ةنيعيزال ا ةل اؤمن أد ابو جحا ضاق د2دنمض رد اامء!لعةدمعلا
 راسل النك ناكمرننوعورمج انش وادد ,.بوهمىلا يزال تاتسد ومان: مانو اضلل اء عمار تمحي المل ادوعأل

 لادن دركن انو تشاور يبدو ةّيول انيام كنل تارا وو ل حا

 دنع



 كاف ا قا 0 ٠
 داتلغل انعم وهن ات, ناللوق يف ةكعوبا ناد درسوا ونسوَعخ| انا نير عل نوقع شبعا مهلا بتنتوا
 ووكر نسائلانف ظلفو نة ل ماا ون اكو دعم شي اوبشن مل اوهدعقل ابو هدكمدق ظلغو تشااذا مالخلل لبقرنم
 انهم كمل مدتننارشلا ند ناكل لفة دعشإ قلاب كيما ثييدجؤوماانكمو مجلة دو معنا اوعدر لش
 نبال يرجو تيصل ىذلل ب ضي رفضا: عمزييب ىلا ني مكيلاالانثسس الاهل اتذضخ اًمار ق دعريغك وهو هارت

 ريو زال اهي زج هذاودابو ٌجدانعا نادت: امورهشج ن وج دوش يسكيوا كلاب نعرتازم تزود, تياداذ اه

 د داربنوا؛ن اريل امو اعل اسد ,وصقم رجا اد آدم ائذادج» كرين كداسدر هركااب داع دايس جدنر 5-5

 هلعضلد مالا جانا تنس تماذا غرل نيلكت ا كلذو يم اتعطتناوااز ند انةربجالكا كلاذام ثوم
 داعم عنز جيرا مدا رعووهلاقيدنوجن تلد ادعم لاقندءاطعلا مويدارعلا مودورهثلا ف. ةزرممل اغلا
 ةككن اك :ودوناوبزل اه مان ةيعدو ماعسرن اويدعل نالذ بخ هدالع ن الف د رولا توصوشو اهني سوتلا

 يلام درع نو (نمأ ن عج نادن دوت ابن ندش دنلو ندمارب جور عام هدهعلع ميل كلاو فلام, نالذ نارع
 يدر كنجشلايب دشنلاب ةدإتبا مان كنا ةد/عربحل اجو هيلي خد عوف وهو هدانؤلم ةدارعىهنايكؤيفل ابدع بلسم
 دوعن مالكلا نمورظن و ظيلت كمتسلابدنزعزيد ب ويبس كحد ليغ فموهو ثسر درع نبيع كلير قت
 ذو انزلانمءاجانرحاوهورز لسع زك ةرمدرد؟ورامتْع) ودل اثم دبع تغ ديرعم وههذ نبوركتحو وحرب
 نريميب ل ضعى رتتسارايبرذنمنبن ارغب ركن ازشو كولمنتسحرب + عضوم ءاز رب يس قل ود ترجي

 ٍِد أوضعؤ اوتو طوقو مادطلانمعيؤنوهورب ابيض عن درم جمع يهين دركن نم تقوبر كو ثزصاع 5055

 امداضلا ندعوا اذ ير !ضووزاب لضع ًاضعبائضج بان ايبو اصعلبالاتس اجر مظعرمان لكلاب
 رضالا رّضعو ندندنابربو( نمأ تععندادهفرايدضع فغضل اثم علا اهم داَصلانوكسود زجل اثم

 لمت: ازا ترص عاو رب تنعتس| مام تلضاعاو تيواخم دا ةدضاعم دضعو دوضعم وهف دضحمل اب نعطق كلياكلاب
 كار ي,ث رض ان ىوج بلو دربن اب اهزجْ سود ن اوضاع دن وزاب ةرمداب هدب تحد دسادّسكلابدضعم ضعف
 يضل اىداضغيزاب كيران د ضال سرنىوب ثسوركلا ةراّيجدسر ى وب ثسداكن ب هزحديضعدناباوحو ركون
 امزعاددووزاب ود با انو اضع ضوح د ركارركئ اكس ضوملاراضعا دراد هانوكو ابر 5 ثسد ةلضعدب هزا|يربطس

 هنابرب لعكزماجلّصحوركلابريجلادْضْعسوروتسووناب درد لي غلاب دضءورزعو انبلان مدا وحت سب امك
 كشاب ب دزن نسر ءانزح هروعداّض )كم ةرّضعمووزاب عامر كلاب داضع ه دك ع ادوزاب ناريس ةدّصعمل بأ دراد

 مطر اطظع دع ءاشيو مطعم وبلا ادد ءآزلا رشم نيضتب و طح رشاوحوؤمشخ رطازلا:كلقم؛آبلابدينتجت
 3 كتل هملاو علا ترفع ل اقب قرع دس اخلط موه باني زءفرواولاريرشحو فلاب دوطع ميقا ذطمو مركوك ظ

 نارطقلا لاني انكلإ) ةدعب معو تدقعو د معو هال يوا برلارتعل اند غامنرثربطسو لئعن ان بلو
 :تحروو اجو نيمذو باز ميل عدل ةٌرعلعاطب ةيربجل انب جرم هرك ضلا» ردع مشن حرت لشعا هوغو تلا

 داورتة شدو كلاب د قع, تم نكساذا هت اي وربما زد لع باطنمت الشد فو ناننلتو
 ٌَقءافوحاو تشن هرب ةدؤ: كير عبار كك ط سول كب دتعرنم تخدع + نأ ك عنان قدرك ركزوا دقع

 دوم وارتس نكران زرت جيزة راتلا )7 ا اضل ظ
 ابرق دوتحم رسل لاب, لق. نقدا زكدفنعإو بسرد شاول لا طنعاواهاثغا عا ةعيضوالا:دطنعا
 لتحمزعنالخلاتيد ننبزواممإجةنناعمتلئاغتىابنالكلا ثرذاشو ماجبانج موتلارتاشمةدهانمةزئاذم ١
 كيارّيبد كوكو ادب د. كلنبسوك :ارضع موللارهعو مركلارّسعنالذو لدا ىاديمعلزخملا بجدار انالا ٠

 مذ ركوذان رضاع ض نإ كلاب دافنع جرف انعروكلازشوخدوتنع مُئد داظتمالاذ هعمل مما هولجح باكل اى تعالا
 كك قع جن دراوتسازت انلعلاةدوقعمزفان احد ركادركو ىو ارش ايزتساتئمزلعناؤ رده ركار دوح |

 سوا لع هيما ةدانذ شاخواركعو خلاب دلاكعزبل ندد ةركمزناننمهءابشلاركعدنايدن نيت .
 الظاناعر ككاو مارتن عرملاوبالاف كلك مالا مضمر كج ج جندل عنج هز بط دمع ن دك ةيارلع ظ

 مم

 عر
 ل

 كلع
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 ترسل مل عع
 اميرزاوز ندددازبدبرويعدأمضانبزارلغعمنمؤحرب انوا نالذدنعر مماثل لافيرسيددؤحورلمزح ىاربلع
 لهطضمر د وهضمومز ندر كرجل يضر حج لع لس وا رضمل تاعج ار مه فرت دمعلت وبا صعب دش ىإرسأر لمد

 ضان عغن دركدددو ندنار نزح ءاَلا )وف لمت مه ناء اشم كيلكللة ده نالن دوطْض مر وهم
 تلم دريد نالئربو زعم ديرطو دررلطم بدر نمل غال نضاو حفار نمل ديالو ديلا لوم عبار كن د
 هرب عبجازح ايرماىباناطاسلا هررمل ادام درطب ترا '.يدزطاو |.بجاون نما يس ةلايرغلبالاتدرلبد ملي
 «دعيرلر ىذلل يبرطوم ل ايو أّتع بصذارل + لوبن نع تهشاذ ا هندرطوا | يبرط زييسا ارم دوطا تكا ال اق
 و لتر ايتو لددرترك ب وجوررش ناوراكو ىراكش اهيرط /زجد مملعش تس ىا وعلا ثدرطو لالا دبر طن اتلاف
 لاقيركيركبرب نددد رامح»دراظم نوجملاومو نأ رو خش ىو هنن ؟تءرورتت مبإٍهرط هلذد كن امدتشاز
 ٌىادرشر اننالا او مامسا لرالاد رظاو نرشرركبكي ىف داوطا ةركملان م بض كلذ ورل و طتساو دارطلان اب 2

 جواظمىادواظم عوطرن وطوال ايلا دول و كزرب هوك وط دكر جناب كمان وكهزنبر كلاب مرطمى زي
 اعراب نار ورق لش ناربعو جب الكو بلكاو بيلكو بلك شد انعو دبع اودع تمل هدنب لابع
 ةيبعدرلاب:ادوبعمودبدشنلا عهرفلابد دلابد نركب اذ بعو آي نيكت وكلا, و دب دشفلاب و نيرمكب
 ”الإبامالكر غلاب دبعو زد مضجبو توع اطل مبعد ماضج زف ثمول او ضف نقتس ثم رض غال ا رنع نيت
 2 سلنو دنت لعن 1 ىب ماوه ل جلع عبجال دلت نال عجم انج ر كيلو لاذ ثوؤاطلا مدنعل انجامعنعملاو

 كيزكو لت نيو ادعم قيرطرنمل انيبلبلنلا دتيخبلاو لزلاو عوتفلل اهلصاو م دويعلاو ةدوبن نيب دعاه
 دادعالاودامجتمالاو سفرك دب َعيارِيلاَو يل نعِملاةهسلا لآزملا نارا ونهم اوهودتم/ايمبلا
 ير مزالوهد كتم ىاب وادب عز خا كةربش لاقي لّبشلاو دأبعالا ككر !رزجد يعل جدح رمل دك
 نيف ربع بط عوار لحار ناكأذارب عيبا طعم قالب كبعا تكبير اركحو كل انهل كل :لمن نا نالذ لتبعام
 "وانو بنخلاد تنالانمزيد اعل ادا ان سرقه در عوب ال اذ تناك | ربعيومتقتالا)ثم بسلا مسا اوراطيو مخ
 «8نيلجرامسا كلاب وبقن رتل عون بكسل بيبطلا نب ةربع ةوف كتْرَّبع كيؤمل امو نمسو ةّوفتاذول وع
 كل قري دابع ميلا ةنلاد يس ابعو ديد بعموم ارا اود هيب ابعت نكد وسرعة يعنود مدرعذ ار فوركليرابع
 ةايعمولاةستلاو هدنكابى انليض غلاب داع ال داك اضاع سايل اهنهدحادورل ماو وبل دم اوالنالر بوبس
 ”يضمربلاو فز: ىائداصو ظل عرلدوىى ور مانر عدببا مانو دبيخصت بع داو مانمفلاب ناديبع
 مثل افي نلجبىلا بوش يحلو خاركةلادبعورارلا وبعمل بوش فتم دو دزكعو تقبع د وربتلادبعلل
 مل سانجي روالاوهزرؤف نهاركم يؤ نارملا كن هل نها يملا تلا ةلول ناكر كيلا
 نساهبعت سابع نب هتلارب عزل داسل اد مداعع نبدرعنب رع يرد نب ةنواخمز ةلّييعناث هيبعلار ريثك نب
 ة؟«رانارتش دس عئرلاناؤم ميلود هدام" ليتع دوعس نيرشادبعل اجد صانلا ني رع نب ههاوبعدرج
 در كاوه تكل انبا) ةندن انمي مدانااهركو ءانلا غبر رسزدو اسْن طن ميئاو ترلوزرنمو ككدانغا
 ةيردونعادانمزمخلا وذل ووسام دلال مانع دعا لاعب كدانااو تحاسؤن ايد انعؤلخلا ماثلا
 مضل يع عورخرغد زي لوض مالكلا خبل عداد ماندارلاخنسكلاب دنع ام ناني ماد جناح ههتعالانكب
 ثورجع جراح مداه در اعدت ذؤحام مرجان دل نازعلا حجما ءارملا لان كنسؤنغلاب برح زبومذ ايون
 *لعنالنرمصملا يدع هلاهبراهث رعد هرع نأ تعور فلاب نع هدش تؤ جرس اعدل اجي طبلس
 لما ءانكرلال نعاو يرئشلا مَا ثادوركملا مابالا,هرتعاوادو دم اص عدت ان ءرعير مف هس ك نذل ذة
 "ضصبحم ا ةاملا ةرعجرعلا 3 كلذ لع ندٍدبرب كا نال ة شعلع ندد نحس ةدداش ملازدند درك كد ادافعتسا
 " كرامب ةزعلغا وكلا ديو تلو مضل ب ةدع تكرمارجو اك ة زعضن تأ لاثيبو أي دع تضع اشر نعام
 مبان ]لا هدمقو مالكلا ذل فت زلخل هرم ملونل لكلا رنغ نموا رب بس نعيد نأ: دعننيدحم و غو برع . دلي رمغنيز ضر عضوم نعتبر عم هزعا ذبح انس و 5 هفعر ألا عجمي لوف عج رثفخالا ك3 دباب

 سد 4



 تاس ل جر ا و سو ا م يس

 احس را وك دعم ةد د وضور صم ويعصال ولت بى ان يمضي دع عون تاق اانلمل انو تانرلو ريو ١

 ١ ها ف معزا ننجح قام .جنددواذاذامفلابد دول مسلما بلس وأ نلصنيجر لل ضفاو راس جناباث تسد 6

 ميك | .؟اواتا,داناددؤسوهفل اريام تدرسمداذن هك ةيرغلا فت وانو[ اصف عوك ظ

1 

 هد دوس برعمومه ددوص ون درمان ادرس بكد دوصؤ باء وصاجيتجا لاقي هدالم دم دوص قسد فس لبج

 0 دريموهذ تاك عنان «ب همس تير اهون ركدوبس هسزجب مدراخالمدالم نورت

 5 ا رات لا الست نيا تتراات»ىرددث شدا 5 0 مم

 35 دباب عصر وضوم لئجرم ةدئاذ مرش فانا تونا اسر برم ىاوماليل يمد اليل ىذلا
 دق ,أولا دعساوداس ئشعواضرالا ل دمّصاو لبملا مولا ةرغصو 1مل نو دعس اطب ككربعُمت
 ساه تا دعصب ا عذعؤ الا ةلعصتدودغا عار
 0 ساز لت صقان عك: تانوراوشذ بقع غول عدا زويل لعسو لراعسو ا هدو دحر طوب نؤاخ
 ل 010 ”ثارعص رن غص مزال محو باهل نك اخليع سوفا !نعئلإلاب اها لكانا :اائياة عم ورتانل ا تامسا

7 2 1 

0 0 

' 

0 

 0 عمم

#ُ 
 2 ععر وكلن لدميص زادد ةرعسمدرملاو متلاب ,ارعضرس اقريلحاهلا بوشم ئيفاطدوكناؤع ادمصتتانب

 ل ادددكلاندا امص نر تدي نبل أعد افصاهدشو,تنداو | نقصرهلض هداطعو ذنب نايقيلابد# ما

 د ناار لاو دوو سايل ير رعد داكن كاسا مس نكي زعص جافصا ]غر دن

 11 طي ةوولش دوام نان ةرتكا: ىو ساو ننب | شوعربد كيددولصخيرلصا هدنّد لجوال مرلارلشاد
 2 ترها سلخ ةايؤطصرفاندلبو هلي وق ما رئولصو تو لنصنع ووف

 فل أوهو تمس ؤرتعإ حرمهز !تكرورصم ترددت اجماع اف بسجنأو |رولصادرت ابنجئلص عمالو

 ددرتكو وبن نما'كباورتهتزو 11 ابدامصربف تووجال

 هرطف» .ادزب ناراب يب قنص ثنعل د ردهم كلاب ليرنص قنتزب انك ار جدا دوصقمى ادن رحم تِلدَو ثامي

 د بازنامنكاس امر نسم لهييص دّلاديدانصنسابذوه نسل ونرفعو اه ثنو ناله ىدادص

 يهد اد أ ميو يصر هد اصرشمل انباء < كأنه ند ,ركراكشو ىراكش كد مرح تفارتمدل 020--
 دّصو نيتطحدبص بالك د وع لكد تكد يجون اميئوركلابةديصمدهيص ميتة نالخو كك« داطساو

 صدم منآ كه ديصاوه بكد تشاد ديليرسن تقعد جمآل الراذسإا كول سترلا نقنيزمتغل ذ
 ةيقزمويلعارثلاس ناهحان ؛ايلا مص اتاد زي دكنلابل خا بالا ان مة لسالاوروعاوروعلش زعم
 28 اضن العلبلدلاوعإند فانمذ ايي اكل داول اولا باور اعين داس نلطل كل الولد يتلا وئاوزلا
 الازملو مج نا عمسانت ككو د ضيميلا موع دروعاول انانماو ساؤ و ساو بدلا وناولالاة لذه لع
 ذيك نزول نيبنانا نع ابرلا نبع اراب نكمالو ةياثلا لعب لساكإل_تلادزلخاامبابلا اكلم نتلاقب
 هّرملا و لاب اويصزيكتمىابكبد 6 انوا وتيوزاس ددسن

 0 ابو وحرب نذول وعما ريصؤسا خياط :نايصونب هون مانو نمد نيعزر لانس كن ةىدذا ؟كنس

 مةارمصم

 5 ميلر وبوكو كسا ل ةزءاجطضلا وكب دقولثمديدض جدارضا نص انركلاب لْض ند موُسْخداْضَشا
 0 اظاا يتلا دض نكت بكد خلاب ديدضالم هالو ةضال اي نائاستامد تاشرتوانش
 0 قطن مقال زفد النمص اثلا نص عيالد لالا منور ةبقموهل اني موت د عيض تضغم]جلاَدضاو

 يرجي نركو رباب زنالو ربزذواهجانواذيطر نمد نوال هضنملبالا تعبشلاذيكشخوز ل ءزحار كس مسايملاب ٠
 داضرفو كيون افيتلامبيل هم ارلا>بؤبرمتق كنب نير رعش ببوذو: .الاؤنزنتنركقوثعمودو كي

 لمن اقيودن نواصي ركوب ['مع مدان( حان عمك عياض تحازجرب تجده ذن دنب تحا جرب :جرككلاب
 قرطو م مانع 2 ابدعت ىلع تنورشما عضال نمد امض عان الاثتب حسارلااعاهعمرض ها أصعلاب
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 حلاو ليزا ما مهانعم لكلا حامهءاجد نوطبل ادوسريشن الفراج ماوقوزمل ند تل انيخ ناشلا رك تح اد

 اماتتوطبلار وكلا داوسيكلامراداوسن الث لاو ملت مااداوم ملل عمجدر انا جمدوسان انبحاو هاما ايس
 وكلاب داوسربةلابج نيس انقر وسر كةعلكو مياوعرس اواو «ؤاثد وسو هداروسو ءدوسا كوس زج_لولا اوس

 ١ كندر نمل نبوالَقومصخش رعد مغ اهداوسن مهل اوس[: دا لصاوبتدئىارت دوانم در كاوهو نتنكن أن

 ١ دوب مالا عويساةرو كتوم هريس جنارس ركل ب هيسدايسإ) وطو انو اييؤتلاف كءؤو زاندبس تنا
 ديه باوخ كنيس دهس أ كريتر رار يضف رهمسىلدسملاب ىأ يس شب مداح نة
 ببر ىكرمكلاب "لتي ل لف جا ماكر وطمس ان دهس الن تساناحلا د ند ايي

 00 داوتساوذود ندهاربدنإبو نيبو دري لها جول ةدسو ءنمأ ن عَخن در ناتوبق فلاب ة نس تحي
 2 مع السم هَنْغي ءوليغومد رستم د قس فاجر دو ع هد اتمربودورشراوسازنشاو هاوتلئصع

 ْ ايو عا تضف ث نيمار وسكس َممف تاغ يضل تاون تامل عن اكام لفل ال اقرداونلا ننوهورهتو ام

 لاومفل|لصاورسمن م رمْلجبْل عد اند نش ومو هردان شاج ثرحائلتالانيعلا مومضم ثد درو ثدر ميز ش اهتاو ناك
 مد انش لوفترريب ب وهدان اش مضل, ني طن زيكلاب وحلو نرح اعدت لبلتومؤ مم مام عباده سراح ناو
 32 نييلاىلاو شع و اثنيباموهوتنوقو ا ءدتا عدم وح لوفر ضنك نال ندر ؟ناركج دكت موتا هدّرشوركلم
 ريكازمودي دابعويبابادل اسال انمرظنمل نسءلدم ازال مجوم ل اطيوانهطيظنالو بالا وصو كن ثم ملا: يع يحاو
 م م عجونف [اف منا اماولعن د عذلخ مع طنكلو وش مالها غلب ايررزال علا :نسحومر هس ةوحاو بوبس لاذ

 ركلاب دشوا بكا جركل ثم ةنسو حاول اذ نئلوف ماو مار متبل وعن عمجإ عجوم) نيدو متن موبرسؤب موب ماو

 قاوتير نوبا) 6 يملانمعيسابشوهرملو لوجان لْوييبابالاهماو لاني كسايخومف بؤذاد ٍنولخ
 دزسدراسوهف 7 عا ىعغروتس نو يبددإْس دوش لب دن ادا نرانصاذ الجلاش ةنش عال هز طهى ذنم ديانا

 دالبلا راني ادورشتيفاؤ ب ضو اخو مْرَسَو مداخد رنودوبل شور اشي تفعتب ةريعر دررتل ن يتضمن عملو

 ْ لاب كش مدان هيذلاوخاس رف بون معو از إلك ,جرشم بلوتر تدنار ديم

 للارهاولاذو:هلاوتكسانددان؟لعزحولادهتل انبعاث وهاكاو تسد رخ دأب /نمان عقنمدناغفلابو
 . قادوهتمودهاشوم نرشرداطود ىنوكرشلابدوهت ندب درنبانعر هاشم فلعل نكد هش نعم زننالا نع
 غير هاشو ف ةداه لازم لعام ىتكةر اهشانكبل دهن وكرم ار لم عيا يش در ل ضال وهو روضح

 ةدائهتلاد ميدوصاصقبوهشرتشكو ءارك ع ضاخر مشد انشاد دوه دهن  عيجو لكيم وضجبو ضي ملح لوس
 الريس ةلماو ل عاره اش راض ارسل عر وشف متدهشاو نوني ادركماوكد اها : ادهن ود دهتشساقو [سضيريذ مسالا

 3-8 ٠ :[يلئلاقدبب زيها جساناقلاب:رس باورس ءاددس انتر زي قناص ملا ةرمرب ماسبق مالك وهيذ ونا

 ]كاان رعد ثءوكرضلاودس يب. دار ةقلا مرام ما يلانساو اعدصٍث:ًاةسوهل وتب موعسنو :انسكالاد
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 هلم دنس بنو ىو« نيه وكب زن نشا دربو ىرجباربز جن دادس ركب فناوخز ابدانسا زعم ترنتساوربلا تنس

4. ١ 

 كيلخبو ءولمعتو لاى يرتص توم هاوس تعب دعس ب جروشو جزودحا و دز لا وز ججا و ذر نكئلا وذ وهد
 ثراييروروكن له سر شيبه لورس للتعفابن احلالل آيلاو دحاو «اديزغالا و :ادئسالاو هالذعا هل هارزر ساو

 أنتم عجورتمنصم دوعس و نمكنو قيد ى جرم مان كعس نيمجوادهش ماتسن اهوكريبي ده ار دوك .
 1 كّمع ةراعس الخ ن دش تجلب ةداغس | هيجس عدل نعبتساو لس از سو ا
 كاد اواكيىعسو كيل مهد تنو اعمهع مكدونمىراتمر | لما سمن دركىرإب ٌمياداعسادوعسم نعاونغتسا منك اكدعس ل وضن اكو دوعصوهطمّنا عسا والواد دعس نزلا اما انكلا هد دوعصوهف رعسو لبعس وهذا
 هيد طر سو مرابلادعسو مايحادعسو ماهيلاهعسو كم ادعسو ةرشان دحض الثمان كبل ارسل اماودوعملا -قييجالادسسو عب دعسو عازل دعك الزوال هيرب ببذل همتجبراة شع مولا دوعسو دانا رجب

 2111 :وهو ب عزاذل بلس كاونبركمدعس جربقرعسولبذه دعسو مثل عسا نمش اند دوعس بعلا ' ش
 امْرحِونيةضانبا امناطصا ل اهدو وكيد اسمي اموهاًمْعلان علل ساذإ | غصمديعش مارعس الشماغ مل دو ةلمصامسا
 ظنلاؤدلبالإ عاما ضنا ننوم اكن ارعس نهم امدرز ع هّدمس رم ماس اًمداصض دعس يفد دعس جف
 لابو تبنلانطع دعا خلا نمالاراط مدل عرعر ءلالْمَص مالكلا ةريلزنالةدئاز نونلاو نادعتل كالو يم
 نانا عسوزا زوار كوك هك هكو كنيس نأزعس هدرا هنادعسلائبى رتل يلح نيش نإ دعت الحمل

 أي ىوجكوبد | يفار بانت: درت» انتوا نإ كبةرماس غيملإنو مدر” كوزاب دعاس زش ماكهدز>ربز ناثخات

 ارعاس وي مفيعس رز يوك لدا هون لشم ضل انىداعسن مز كشممتل ابدع ناوزخس ار دزخم نس سر اها دايرد

 توعربر لاو عانت اوروثلاهرعبلا هرجتلا لان كلذر نأ كتم اهربزتدسجييمكلاب اثفس نا.دادارس واج
 د كنا 7 غرتزوس الا يب 6 روطس ميا عابسلا ترن |ترنسو ندي نجرب دانسا يبعوبا ماك يضرنل هك

 كو ررانبو. رار وجاد لكد ضأن وتب كتذا قشادادد عرس دونهم لكل وكل لاير ودسكلاب دخل س دشناؤح ٠
 01>#:123ه*ه 58
 تيدا ّيسانا قزمس منِزاكايس اربد اريبم»اندكرب ن”نلووموار نين دادرابديمت ءانخلإانيحلاما

 6 نم ن عشا دابنناب تي دونس اركي هوكو ىدذادنهيذابد جس غرر نبل كلاب د تسيل اءاقذمساوزط

 ليج اكد دولاب دنس داو يمر بار تل ؤنوكي ورش د.علي مولا جزحو نصف ةدتساد يزن. لف
 طجتزلا تينا دالاناسب مز ةيرعشود نيف در دوا. :او ركع: رفرتخككأابدانس نان لاغاهرم جم طخو هرئاوح
 قس ةوايس خده )ل 'مدرنسو لو رهش نام دره: يش مإنر كلاب دنس وج مان كا ادا ذنسر تضف اكدر د ضاع

 ةلمعو ىريلثوهول ضد سري نسال ٍكنلاب ل هيرو داس هد دتسدوهف سود انسلا لب ندثر تنم ةةوديس
 نزوةرانب عج لعين دّيسرتدتت نوتيلا قو ئابتو عيتولئاناول الشنط اب لئارسلععيجتتانلل جهل باطلا

 1-85 رعلجرملاب لاعياد رمل حجار ةدافددلاذوةداد: ن1 انئاساوع تاكلي ل
 تك دوس لو تدر درك١ايسو تريزا دركزسمب وت قريد برنت لْثمدْف انيس ناحلال لا ذد دوسي لاهلاورهاإ لعالم

 ”ةقرنا بوه تت هدي نويل رات ماريا ذا ,وبلا.«زددّجسان علوه لذلا ف ثلج ا دانا فن ةوساومر
 هيسادرهرّيساول. وا ندلذ ىنب موءلارانساو نوللادوسا ياا غرو اذا ككو اديس امال: دل حىل دوال جلاء اساول يلق نع

 نايكاتلاءافنل الن لال اجار داون رعشل ون وبجو ريف ناددصمز | ريوس اىاووسا ناولا رايس فلاب اوس يل ااورلطخو

 م> زل يخستوريلا بونم كرما زأنإلا تزعج قديس د ويساو ليسا يخض هايسدوساننعدا كيو ةراوتبا نجرالاو
 انزين ادوسارةنسحالو جال لزج ءايبالو:ادوتاعقرا انالذ ثنككز نيو, نيعثروعل وش اكزجلادوسل ابو يوس

 لفوز كف لع عيطتفصن كولو از الع جدران ءايس دز هدوم ةيبددارلحذاطدورةسراد كنادوس ةأطوباذ '
 اابلانبوهايسو دز ندرك ربارب ةدو امد جلا جن صوبالو ةدوما عئالاو تنس لكة راج برزنال تا ضو عل س دوك
 لامن ةلكرّيسو انكلا كل انور ابداىلانإاهشلانعتسواداذالبالات دوسان ددوتلادنوللاداوسزمةلضنالفدب
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 يهد تبى نالق ءاطعده دزبنالفو كنبك اهددؤئ افلا, كنك امهْن خخ ”اهلزسال ليلك ىاديهزداوو
 داق تمزحيز يوز حل خلا تدم امزضبعغامزحتضر د نيرب نوكلاب ده: ربك ط مزعل ليش الر اون ابداهذ سداد
 مل: ومكلاب ةدإبزدوزملا باغي معلا تل ب علاونادرشقرركلاب د وزمد ورة دونا نادرش يديد نشوف
 انكو قعنمو مزال ندركد ندش نفد ىورم مان دير ىركللانعوانكل انعبوقبانماكعيضا ابهدادز كك +ذوزفا
 م هدازعساو ةرئاز ل 9هثزماعلاو ةدطز كلذل ذا اطو نع امجداذو | خةهاهدانل انيس نعئدادزاودازو مك ف عَع
 | 8ناعنيديعس بعل لئادزادحركحا هدي دكلا ة باز نينك غهددو قةرذ ل عؤاربزت الغ معتاد تو هرعقتسا
 ارم عيوبرملا بتر يلاو ليجد دب لدن ةلوُصو هث ورب اشاوز انظارب تجريشم انمانز ا عددباوز ود ثاضيب كلب. ناك
 للل/ يت ناوهعو ءوبالةنتند شي هراشسألا ٠س تريسل لصف جرئاز زمن اد تسربكو نادرش ون
 00000 ةدوسيو يرخنالراميلاريس واثلاو منير اكل بللاريسوه جرملا] اندر نلاعم

 مؤ :ماذ 6الوز مج ]ع يزغودك جلا ضو عن مع دامو داش ندرك ضي كرم او نوكلابداّس واسمع ةٌدولا
 توصل نمل درت نمر ايو شكو ]يلى اجل ادبي املاطب ارنا بس لاض وهزم لاذاولعغم
 ساو بنوا قحلادبيرتلا دّجسو سار اوبس كس ساببعنبا مو ثرهل ف رس ن دكان برجيوومز دكرب عذار بت

 "اي يكلاب دب جركلابداعبس عا ذاب زلال شةبيعلاد اهرب مزعرممل بدبس وشو رشد ارب ميلا
 دوج ربلااره عممالال ودلك مئرجلا كلا ول ادلاب ىنبسو ىدنبس م عوبا]ةميصوصللا اييماد ناكاذ دايس | دبس

 [كوزامى اج هدا زاةساراهاكىإ ربا ّعفلاب نهتلاةدوسوركلاب ةرئجلاممالاو نمركؤتن وذو ندا: نييؤربرعس
 ليم النرد روصاهملع تااكرهاد وزو ئبنالارهاردار مج دركتسسو تشل حواوكير حو [س اى اييبرد لج
 00 اكأمسا خل ب .بج هه اذ [ضأ و عع اكام لكدارقلال 5 جدجاسم ضيا |يرتعفدو ثكرم يحب كب
 ذوو زملا طقسا وق شللو يذلاوعلطملاوروجلانللذنمزييمإكاهومزلاو يسال عرماقرحا ل لخدم|نهو النجا ملول شم
 دتبدالاف بملاضمي تف ارو مئاللسالهركلااوا عجين ضي كن نمل سلا و تنل اوّوفري قر نمقؤرملاونكملاو
 صل دكلاب هضوملاف مكان عع بانزمز اكامر من ناوز ايلكؤ خغلاول ان عاطل هرجسلاا نهم دقو نكسيىور
 عضم اورتاوخان ب نما اذهب جت بهن موهو ركل ارلزنم|نهرال زن ءا غل بالزنملزنل وش مهيب كفلاقفلاب
 نارجملاوأ,م انركوذلا فحل ةلادوكملا ووسام مكي طم قوزنلا اه عتيالق نيمل اقع بابلانههريطؤ دداملاو
 بارا ةعبم ا مرجس نا كرا ثمل ذاك اكتضمدن وييدجا م نات, مجلاطبر صني وللا مور كمر هصازه
 جبله لاوسن ثيردلائوايرؤمالَْفاًرغصمدل نقم نالذ عصاو نبا نهرب جدذايجاب كب اددز متعلاب لؤهس
 فاسالاكيجيراكجال لوو نو دودس اهلا سابو طلع جوهر جددا نادنن المج كتكو ىكن وجببع قس
 هكراوتساو نددو زبد ككمشلابد مضومودن ايمدوكد تش دزابو بدار عتب ن كب اجلا عنكشن كد وص نقبضال
 م درس لتي اىوددبا:ةك اك سوراو مهل ابةسق انطال نابض نمي مش مياَدسو مضت ععراخر

 امنمّقلاب ةس حددرس هابسيرباوزبركس قفالاؤ مول س دارا: اجل ان دش ,تنباراوهىودكر ا يب مد عجن

 قدربابهتيادعاثرتيادلائي هاكددوردو عادصو ساطع ثم ككرضلاب دادس دز ناوتئرسنو دوشراوئس| نيب ك

 رفوكلا رص تس غيملاو نائما عيب ناكرنال رشا حمس 2نمواةرتلا مل عش ال يفلاسؤرلاثعشلا ده ٌباوب الا
 كابرس مرننفاي دادس ق دون ليرد ؟ س1 ن عع رنمروصقم دس ككور 2 وداود د ةسارو ةسردّت ةااندالس

 ةيبلوهوايبوسراص لكلاب ذب 3 سور ضع لوم تالخومزمخددّرسو موسما هذسملا هر كشلاو دات بلعب ناك
 دزرخلانويع زن ساو ماطتسا هك قنساو دصاة كار ساد يب نس درماو دصتل او دول اببص:ىاةسويفل اوملاَذ

 هاني زمادادسرب تبصاوز و عنصدا وسم ماوناما ريض كل انه لا ادسو ةردداغلا دادس ذعب ثّتنا
 ناخرزرو داوس ةلسامنائسبلا لل دورهم نب! ناميدرفلاب قسم د “5 اوانورمكو نيل اومليت

 اعيتاج مماسلاومبومثمل علا ٌميادجملاد عتيل ككد ونصو دورس 0 خدوسو ناب هزورل خيرت مبدا 0 9 مم ١ 1 2 ا 2 2 9 :
 هدزكس رة زجل لالا فلفو رتجمان موكصلان مزيس ل نايل اد يجتراكاذ اهم ثقل همجوهو قلل ربأسو عودا
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 وهو هدركددنارا6 خو منايبزإ ع دوقار روما دن اثيةحوضمل اولا ةدّنشمنكاس اهب نسكب

 اساء ارورانن نست, بات او ككوماثو بان دانيا دوكر دز. كىوزاايساكلنس ؟وهوكءاندنر جيتاعد برم
 اجر ريساكق لابد وكر تفج غد مهر ىانياج ند انيارك دكار وهف ناكمؤ تباث أكو همت فكءاناددذاذ دزور

 اهنندككاخدمرا كل اهىا نركب دبر راسل ادور لشث اب نالاك اهمال »لاب نركب ادومر تكا يقغلاب
 تكد كانرد ليصز لنعس اك اكورو انتدركا نائسو ندم رسوردد امْرانوكسل اومضلاب همر موعبلل ل ابو ءادمر

 اندر اقيزيم ندرك انه مزب ةنغرتكاذردن دك برب كرهدتد ضن اذاذح ل وحاىوشلشلإؤ د ندرك
 لافويقصوادربنمدكلمم ىاغخلا تديرل اي مكن معن دنكاله ةدامرن وكلاب دمر نانرال اذه ءفيَر قبر
 نلالعتانت برج ماوعاوشو مدرمددوتسكةاهل اس ةد ايلا مامي مول اناا هدمزبموطلا ان نموت تكتلازبإ
 دطروشيرالمر ؛امةرمدىوهرنع هدارمراو لمراد دمروهف ندد ردد مْجدردنيحْتنرُمَر باطتلنيرع 1 اماذ

 نيارلابركأل لاق شادو 101 معز جفلع :وباد 0 .دنردوحللل اها مدد ويش وجت ر دز | عون

 ولاول ادوار كلوضلو او الصاونتساوخم دارارساثس دنس عيادئاد بهذو ؟؟جوادورب لا دار ندماز نت ة دوه
 ايفو عورتكاتل اناا ايدو اجل فصلا ف تطقسو :[نلبتتسلاذدانلاضالل"9تباقن قايم اكتفت تكس
 دحغوا (ميلاناكعبلطبل ىإ كوبل در كوحاراباذا ثيرحلاه دنت جي اير !تدر اعل اًداورو ة دوا دوادو هزحا وآل
 هزهالا ةداد :!جوريف بهزب ىذا ناكملا جرلافلاب دامونم عضومتف ايدام اك جد درج مرني ز شق تكريركل ببال داير
 نكتب كلر دل هز ضوهورئار نعمجدار لحدو ةدادىثدوزت ةرملا تدار لور نم در صم ناد كر ن اكياسم«هرتكتاوطنز

 م لامر هاو يول ص مكابي دورت واوا هداسو دارو اهي ددربىَرَل ااهراوعنيملادنار طرانلا عم طل اك اق

 دور! اهيندنادو نفر مزيمضلاو غلاب دومدادر ارب ود ويغش ول هم لعو امذلاب دورطعن الف تبي نادم اناول دخرجد

 ]الاه عضومالب الخلل ف اكلاناورعلريورل ابر نعني الر وكس و رلعلعب ك|ريغوذ دودرامكرلام) فد فد هيبتا

 *ذ1111011111 10-7
 يخول ضرددال مدوماوغصموهورداطصلا تصنو نيكاشلا :اهلاللادلاتكرحوورغ نود عفادعب ناكاذ ل خا
 اًديوراريسادداس ناومكتفصو ل مانع ءعددد هلا رعب در كلوتك ءقلل مسا جوا ةجيرإلو دود وْ! صموهو
 بائرلاب ضخ علومك فاضالا طع ورعربود كا وموعد كمواملالا دات فرملابمناام ايبود موةلاراس كاومكل احد
 | ندياسز ' واذ ءانلإ لصف بوبملت ذلك ناببر دار هدثت عدجدوبد هوكزا جن ورياك ل بر

 . عب تطغي جانو ادبزيرجو بالا دز نمزعخامضل به دمز نازجو ميسور ب "كفك ارلاب لير دوعن مى ادؤزم
 ياو زشالاناغب نيل و6 كات غندادد دنا قضلاب سر ,ركسم ةربز ريش سو كنكمضلاب دم دونىاددتلاربزاو

 ةروأربك نكون هزني يسزت ٍيزلا»ت عطاء ضلاب دبا, قيزد اهبذ جز حتضخع دل امي انس ةأرلا تربذو مثزفين و ا

 ريالا اتخاط خل فوري خلان يب دشحل اد ضل, نيل دب لإ قرسااذانيادتاند نعبد تت نالخ قرش ديد ناد
 ربو ة زعم مانهضلاب هيسد نيبلاب يوم ءازل اعبر سر جذمذا ةطبويب درت مان ليز كلك ىدإتذ تب هعيادايؤلاو دانزلا
 هقح ةهدررو دربو زم ميللادرّر لاقي" نعأ عع 5-55 نأ و معولكب نيربدز كر !ونوكسل م در (ز 2-

 لني ءولكوورك ناييرركلاب دادزقاهوولكددزمن درؤحوزمداردزا هدرربخدئزز» اماخنركفا# 0 ابهدخو

 انبيضغب عرس دركلن اب تعم طز ىضوم فلاب دددذى دول مازركلاب دوز كه دذدا ذرب هذد ميا يهل ابددن
 هرب بوجونادنزاهدتسدونب ليؤ كتمزاتف كن دريك دينعز دبا نثرينودد اركسماناركشموادولكن وشف

 ال دراعاز ضد َككدانز اونزا جدانْز ناث شن لامي اعَمجا اذا نادنز ملم دن امج بوح كنس هدنزرنز نتا

 اهس]خا, دانلإ عاش اننا ياوهو ندكك نت دمت انه كس تزتب وشو ىوحتلت لنج دنز عى دانز كب ترو دب
 ان مقلب دهز تضغوباوجلاب قاض اذان الخ دنزتو در دنباعورالولا ساجد تمجرنااذاكلذورعثب لشن م
 دشتي ى ادق نالفو رج تنلا متهور نعي ضد هزل اقي من عمع ندوخئانهاوحات هداهز تنعر نال جو اماوخ

 هليلق الكتل يهزوهل اب كرناري هر دهزم نمؤم رس! ل ضفا تير ف و لاطتلرن ا ضر عويض د ضزو بعرف الخ
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 ضريعتبو بضل: يغب ان الف مجوسرو تنهيوا املا تَرَ ورِعاشلا عمر نير داو مع رسل يرإ ص انجز عم ا

 اهعرض ير تعضشااذاكاذر تدمر تفل ةاشلا ترترو كنربا يريم دبدو+نعيسهزيجنلنر يؤلف دهّصلاب
 لائب ساثلاةفعض عياو كك ليزعلابدثدوضنم ودبي راد موديثر عا تحد ند اني هرب لير ضايبوداوس عل
 قليتاننيرسترمنالف نب تكل اهي لرباوسيل ندد م مزرلع نولي ام ممدن عسلي !اماوالحتر وقيل ماكر راما لعاتكرت
 مهم كمر ءاجرسكلاب نثر تالا امسانموما ٌمياوهر ل جر مسادب قتشإرنمو كبل اذا مععاتمنإ رضان ىادج

 ٠ م عبر عا درج ن دئازرلى أئجر أ نؤثلااوخلب هكللدرشراذح موثإاذنحاواوماث اهل موئلادثرا ىانكلال اقام دنشاب
 ةريكلابةدي ةرزعانواب ابل دوخة ماد ب اسشلا ةوخرل حر توكوا ب ناينقسا مزيلادلاديدشخ كلاب دؤدجرم
 مكيلاةددملزخمملاهددد ءاظخلذا كور لبق م مال بلع ةرررلةردالن معلوف درت جدزع «ةذن دينادكواب
 0 فواحلا لثمن دْادركزاب دمج ماما قدت امال هد ددرجىسوم مس هزيساو هدركتالطن ندد ومدجر مااباوج
 وف هددرل فين دنا دركل دود د ادزدبد زي لاهل نمش عمو نجما ةدرعجنؤو بح درغ ال ؤدئدد ىاَتْر شو

 هعصخ ل ثمئرب ةدوبلا مةزتسالاتيدرلابلط ادرس الزمان مو نازجو ني دنا نثكرب داون د ازاي جواد ترم ]جدو
 ,لمرإرالااذهوز ةلاو درلا نمع لا نادرا دي |ريهوريلع هدر كلا ,ارورْخّرّصلا نى ديب درال ثريا فودرلاوهو

 لد اذرإزيجبربتيزان انجن رشربوءارترالام مب كلاب ةدر عوجرالورلةرنانال علل ةذا٠إلر ثلا ذهورل نامل
 كو ةررجوؤشوا ةرج)جردناْبضعدلمجولا ةردنالذ' اجو نانيدزعب تعوش امل ريوفاهيؤو ةاثلاثدرإ
 يكسو نأ -حجرضرنل ن خنجر رض عهن لش هربدش درع ذالخحن دوب هريد نما سن داشير جولا
 لشار ما هدانزل الح هرشر نباوريبز تالة دسرل وم لائم ر صئالاوم دشررإإل اقوبرطل  انههارن امش مديشي دروهذ

 بضرب ىادَسومل الليل دصارلا رعآ ن معنا دمنج ركوب لصر يعذازطبنارشرونب ْسومرتك
 0 و ءاكن ضع رمر شاب باردو ظنم كوش ويغا ابدوصبوراكطو وسرور ,نهاوحكددو كس يصر

 ظنا داضصرااولافايروركدملاو ثنوملاو عملا هرماولا ين ىوتسي ناكدنراد نجود جدارا حزمدصر اهلا
 . داصر نارا ضرك فلابو دايسمزاكمضلاب ادصرهأرمكلاب داهمت ةرعارل ترصرا تشاد اكمىاجتتفلاب دير
 ةالاهرعدو تريو ايلا ترعر لاقي[ ضان عني غدردنت لعر هدوهمىفضزالايدصر لامر جرككااب
 و ىارونب هنا مالكا كيل حل دعا نع شيل اولاد دش ةربهللاعرو تن اسفر
 21 ادلصرلادعراو قريد دعر ميا صو! اةضرباو موعل ادعراو تقرباو :آملاتزمراو عوبأد ةيعوبال اة برعز)

 ”ترعراو ةرعيلارذخا كر عداد هن كلاب ةعر دقيراف فعرالاقينييزرلداعترإ عمعالا هكناو ماو درس مل
 _مامز اعود اقر لاؤتلا ةنيلي كه دركي وهل ايدو -شموكناذرلن ذو دنس زيرككلاب ديرعر عزفلارنعيشتإذ

 ليلكلاو دل تاني اج طود د وكر ايجار لبر بولت امناركنادنجدوثم نازرلوذ ابو تسدرا ندوب
 دوسكاو باطل كلاو نيفلا ضب منبع رورتيطةمساو كل يزعل ابراسز ةشيع زخجرماورلا تاذ يملا اهبنونجب
 نين لْس برب داربعرا درا دريساب ماعطن| عون ةديرايموسو انهوكز مل ماش اومادرضراو اوبّصخل موغلابضرا
 ثدلكلاب ىؤر ميادى طاتختل اسد ةاغرم ىزيجرهو ىاردج كضماند دىراكردندش كطدو نا نافخان ماقد
 .عِضاو ككدترم كدزب جند مب كلاوزفل ابدنرمتيطعاو منعا كر ”نوذر 7ك ف عع تدادودايد هددصمزيغلارو

 ااا عاو اد ةرانانتمزو نانتباثردرنكت كنس كناهضسوكر وا مريان الكان دندن نرسسرب ؟نانز لاب
 "قدوس مل نالفر ير لاقي ندنبا درك رزب دز« مؤ نريزدو داق تاعيساد افزدسا نواتن دفا دو اهعةرف ]و
 ككرن دددا تهرب ن ايجات زر كملاهد دنب تحارجو دب لد هدافر دنكرب علف كب ن ديشو دكي كان فلاب دمر
 ةرافرمل تلعاذا انفرد فرار عبل الع ترذرسزوبال ةرارل ادبعذيل ءاوللاونارتملاو مش اعزب ياعسل او ةدافرلاتناكو

 لاب يعزاىجيغل اب هدير ثيحتا ورك دراوب نقم ارت دنادد تإذورلجدنارذار جرئ يْنَحلْسوشو
 لورا هاكباو>زيتلاب يره نمله ةزهر لقرودودر دف ككروهر ندر نرش باوجو باوخيلاب د ث رثارّجرلا مل

 دترلح, ناس و ارنرطاتخز ال اطزبد هر نيسحرب 1110 ابدهرعسماذ اعل ناكملاب قد اورمان اا
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 أدم ليحى وجت! ةليجبي ماللا ب شن نقب نلمح ا لن انس نرعلا نم اويلط اذا موتا َسْكاد ادداددما'
 تكي زلاوم ليعركشل نم عار هيلو هلا نمؤل وكلا ومن حتن دوم ري لكن ولاعبة تأ ك مغ ندوتسو
 دج دى ادرجلا لاو مارا مىالبجرااهجاو نييسر نم ان دا,حا تسمن الخزيم ]كب ريغ ةج لال انصح
 بتنيك عرق نالذددرصل نعل دعني كلام ذيإ كتبو لارج و الد اسواره ثكاوادجادوعاخلاقوادومم
 ليحابتازاواواثلا ةكمزِي انسرد دن كول وهني اند ايبود ههلنم مجرات اذع مريتن الذ مكشن لماما نم
 : بادو يدز| جزا نط كتبانتو كاراصق كا انك مهن نامتلاب كادر ا!تحوزا ب بلف وهو محا لوح ا

 لول موكل ةنيلتت نكن يل كردي طسام : كات عوكل نددجاخ دوج نائل زال
 منناعوا هدباجل اهب نرشونكيدابحالبا عجاج و ماونكد ابححتيح ماؤدورنع لعد لامانع داعلا طبق وضمتيرط
 3 نيكشلاب ديحو طعن لع رش ركرملا نوهت فم لو رييل نع دور, ثكل اطيورملا تنل ل ظن عب بجو نيضضب دحر انج
 دّيحوبز اهرغو نولادلّبملاو يون لكودّربو هدب لثم جاحد ويجتلنر اون زوكخ اش هكوح هوكوتج نوريب
 دءئارنبمز نتف اكثبو نا لنا هوراضد لح ءانخب :1ل صد نيندرد دمهيو كم روتس سزاكك نس ناريح
 وراهم اذاددب نيمز ناكش مضل اب دددخارنذ اكش نب ادزيمز كنها ملا از كلاب نزال ذهل بهن ءنمأ
 نمخ يوحنا درو رمل هتنحوزعال درؤغونم تعن دو ل رجم اخ در) غاددارخ ريكو ضلاب نذل تّدنح

 مالكا ذالعرلا نحال نبال 6 هريزحت اددعزكو ةوتشوب عدل ةييزحةؤلولو زج ادوزحت اجل رح هرخ جانا
 تنير كرمز اذمتنيث ى السنان دوعلا تدضخل اذب بوجر ديا خوفلاب لضخ الخ ذكور كاملا

 دمج ضخ ونو ندوسح تضر دراحو كيريضعن يربو نازجج كنرداندرايحتوجورب ارح نط اهدندروح :

 وعلا نمو .ةانندونوتناو اىحا داخد مرن تحد دوف ابداضحرتشاب مدوتخز تحز درا خيال رول ابرضتح»:

 انين ومالكز يفد كثيمهنوكتلااكرتضلاب لح كابس عرمزس هشخ دونساريب نمروصكازازيببدنكم اريعركذ ان
 ىانالنمللا :رلخاورب مافاىا ناكملابرلخاورلاوحيدصل او اثالزيفو كلخو هلهارلخا نأ تت ن دوه نييهدولنح
 ماير ارل اغيل عدد واجد حؤ كلذ مدل امب لد نارهلاب للعرب هايس جمر ل جر صزإ بح صير خاؤربلا تكو
 أه حافل دان طن كمواراثلا ترجح, ضان ععؤد نومه لومضجربت نيرا ا+ررلضدنبدلاخدسأ خيناركود
 هلتنإا ناب دونحت ايو يلم ءاضإ ضرما دذجو اني رود نكس هيلا تيرم ئافطاراشلا ترجو انور ذاع دسشد
 ددل ار للصف نفد بانشب بوم نرل عابرد نأ عيزشم جوج كزان نر دؤح د نناناذجفمر هش اكن اج
 تايزلاب هذ ٌثددو اهنْثم امَدودَدانْرهْلومت نامل تلثيزدو ب هذلاالو ددنماناام ثرهلؤ و فيقتل !يئزاب
 نيزسكب مدرد نللا وجلاب دارا نوردأل تف شح لاوتناب كرم ِثيرملاى و" ادزد ةّرماو دود ل جر نرش نادن و
 ياضلائدرد لل ثيل مد ءاهرللو لد عامل اول نك ةرئاز ميلاد :ادرل ابدل اس نالك كد اننكاس مريب
 جوع د الو ضرمب قذ مان لعر انعم ددئ إي خضبو جمان سيرد ذل صن الخرإر يغيزعود نوجهفامزا دنيشن كثر د
 كوتلإذرتو اذا اوي مامطل اد لاني منمو ةّديدسايملاو نعت يود عجللعجنايب د جود مكة جوى جنمادغ

 لازلادصن ملال يع مسافو منيع مان مراد عاش مان ضلابدأد دوبارسأ ع ليد وب نادودرلمدَودوداداو ش

 ةزلا]ةملاؤو (نهرثكد اد ذا (.لفضل نم | طر حازالثنيوعوهد ةرشمل ىلا ثلثا نيب اموهولبال نم هوك م ازرسكلاب دهرذ
 ثيدر نكن عيد لاب ندناررككل ابدابؤ بكر انهليلغل عم يلقلا تعجاذ اد عممسمب نه ىلاو لب ادددلال
 ركابدوزم درت ماجواداقذو ربا ذلجرملب ادن لعرتنغامإ دماء ندناد ييدنت ايئدرطدانْقس ىالبالا
 ءاطابةددب هدءر 2 اراد نيد وكت ناوجنزَ دلاب دود د ار ءاملاررصت نورجإشزا ميتا مانذئاذنابز
 نركماذا دود عزم اهرو دإرههمككلاب دئر دعم أتراد دار ثينزان دؤعئامد اش دقن ساني تب |غئيضلادار كلك
 فمجئزلا عضوملا نوُمِئْس رمال هاد عرطبلا ليرم مسرنمو نآريغو نارتْس نشادزابىاجككلاب ليرنيشادز ابدى اجب

 علظنير نول كام لاب عبر هامل عوخنو تملا ةنففم يزلاوهد سد ريل ها ةذل ىف نيرجلاو عسل اوموارير يلا رف
 ارقد ةرجتطمنم ءادوه مل ءاجبرزاعو ةركسمل ءايبرةيمادر دير ماش اديرس أش ندش نوكذ كا دابر اب در

 و
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 . تلاجي كش مهلابداوجت يو ادوجو اد وجدو عيضنبداجوادتجرانمو قفلاوهشلاب دوجُتلاداجو.هتلس عضول
 ف دوج لع حف ةنعسر لع توتسا لاهو هريزجنيمزد هوك د وجبشط جوا ةدوجدوجوبفد اجي عرلاديج
 نعدللاو ىلالاربلعلخر ا مى إش نال لعدم نوكمو |سجل ذو ميفرشمعالا اف عيا :ابلاناكساب
 داحاو ادا يجني عام ارقتلا ةاجاولادبالاوزصال | يعلوطاو لاطا لاقي امتدوجااولاقو متدوحو رائي تلات رجا فلا
 تديكركلاب فيج لانمةدجا: لافي كدوجلا نجلا تواجد ادتحتن درع ىابلا تري ساو داوجر بف بحار انعم
 كلب لتحل الصف نافعزىداجدوجئسو مو'اديجوهد يلو هون دزكؤ وكب موزادد كرزيلاب بج جدايجا
 لئارزاب لحام يام مطقنب الوان يصغر نيعقرص رضع وق نصرت نم ن الذل ايلصادنحت ورب ماؤإ كلاب ىتحي

 22 درعا قي ندركوتتو ند مازجو مع نع ندرك هزادناد ن دز دعو ٌةيئادض ة درك هزارناو قزيج هبا عد نتشادزانو
 داّدحاتعرعم ملا ّع كلذ اجو دوال نتن اك]جرلا تددجوضراببج إل !ضراناكاذان الف لب دحوفرانيدّرحو

 ةدجو ماع ينم | يرتغب هدجرااذهو ناززيو تير تنبذا "لش ةسادن ابو ه دكا ديد حدر حنا نادنزو نايرد نها
 رككلاددادحا مجوز تافدرجب ب انضخلاوئيزا!نمتسعنتماىا ةزملا ترماو قبب دع نعمل امو عنو ا دعيت ودورلطانئاددح
 "امو ندرك ضل ةداعرج وت تدم آلإ عمضالا نزع مد ؟ ضأن حعّداجو: ::ديشوب لوسؤماجو دوو هايس 2وسى انماج
 رع ؛امرتو جن اد مّرخا ةريرحنف !يبدح نوفل ىو سدد هان داي نيذلانا مكوه كك نحت شاد
 مسايا َحَم أ ن محن ازجو غبن دش ينو مدل ند دحر نمل اي بضغتزا مدرع عبس ونه اميرتي كلاب ةرحتارادح
 دعو عع ود|دجنلاو دادح فوبسدنم تحن ليدحو دا فيس كك تادحو دانس لكَ ور تبالص بال اقحو
 و نمّروسراهز وم ميار | رىوسا دعمب انئدريتس اداهيددجو ٍةزشلاتدرحادر اكملت هديرشسلا اررضل ابدادح فيس

 ماين الحاق ملة مالو نحمل يب ور جب وم) بضضلانءنالذتحاو ىو: ةيدركي يهل ظنلا ثدرل لقب
 دئتجيفنارياغتمماللادنييلا تال عامضإ رمز اكلاللعف ناكولو نرتزيلاركب لشن عج بى درت مان ثلج رعيزارج
 دوزحونمإ عضو ص: لع انبدداف +حلعا رغوة وول دصف تزصتىاءل جحش زحل ائعب وأ ف خشن درك ك نما

 ارب جا جرو كوكل نعل زتعم عفن و دبرح كوكو ءاجرحشو ليزحومز متو ضان مندل د
 كو دراحرسا]يضرنمو نادرحو دراحومي مناد 0 دؤنعرا د ة«ديحو ديو

 ناطري ع ءاررح اند درحاو مؤ فلذ نوكر ال اعنم هرب ىدحا بصعخرتسلا :يزلاكن ليزهلاب ايلا درحو دراوجح
 علو رارح| يدا ة دخت ؤْع بخ ز ل عون ى جر حجل جوال  ورتجل ثا ؤيظاذا در بحو تسل هر تحب ن ديباج

 ' ككئاد|لبالاتدراجو جددرحلب الإ عصكل ام هرج وعمال خلك مما و خاكمل لاعب نلا تسلا وه ملا تيل م-الالاف
 كوب فسح ءايسؤك ل هرحواكتخمكزفلاب ادق ح اهو كة نسل ندراهو رس نان فلاب دوز نبل

 0 اا
 قو ةىامجوا لشحن ]جلا جنم د سحو موتلاذ سابو زجنللا دج يللا لع كحول, لاب كل نمدرلاو
 لادشتحيو الفا دلارش اح نالق ءاحو ككاو َتحوا در تن حاواوعقجاوااو رشحو ضم كآن عت ددص ضال
 ووردة لابداصح لصح كرطيمزع لا بتال قلاب داشج مدا سانلاذ عاطمىادوشحل جدام ةحتسمو الضم
 د لِض أيوه ينل ارث اصح ثددل فد دعب لكِ كيلا دّصحو ةديصحر دّيصحم دوصخ عزز او كو أ تع
 ةضينإل نجوا رّصحساو عرْرلادّصَحاو تكن ديبسد ودرب داصحإرما كلاب هصخر لعرب عضد ناللابناننالا

 قيسروررب د مسا هيد سوارلارصجل جرو لوتضم ؟جئ ارسم دي حار نس نتفاث تعتد داس نئانم
 33 ندرك [تنادسح لمح موج رك انما مجورهاب ندية فان ردو ند نرش فانو ن رشزوتساؤ نك

 3 اه 0 ةدفلل هاى ارتدنحاو عرسواءاقج جدر ضخ يش كيلاد ءاعرلا قرنمو مك تونغ غش نفر باشجو

 : جيوسرئنحم ئيسو مدر وا دود جد عبر ذاجد اينو ناراكس حو نار كى رأي ةدطح عب مخلو لمح عاملا
 7١ لكلاب لّمج جناعرماجراك رق بولا دنت ن اهوكن درسا ءاعلا كد ةيلابرنعزن]يبرككلاب ريغ علا
 ١ هتك نكد محا جر كرز ابدتح هدد صمو كلا, لع دقحّكوو دلع د تحل ذئب ؟ تان عجن رسكو جداقمل نك

 مم

 ورزا



 1 م

 ةلاظرتساوليتلانبوزعاومف جوملا زد ن دش نمر زن تحيدرتسإر يوت ن دفكر هنآزجد تاز انبمز
 ركزي داجلاربلو حالادركرلا دع 027 دج قلاب دا من ازجد كساب ضقت ناورخ نالدوعشاوا 2 ادريعا
 ”ةؤنزوكبالان «كد مضت ن بشل نمو امل ادماماد رتل لاو ةرقبلاورقبلاكرضجماوهاّماد اضن ايوه الك رز
 در يلكأ اذا ةدهرجوغت ضرالا تجر جرب به رسانلايإىاءر اهدا جل ىرداامل اني مجبل ركرملارساولاو لالش لفضل نم
 .كمردركبهرطسور مان ناث دارجد اجلا لكان ضل جوس زر كلاب درجيو درر جثو مؤ نلعب ان هاج لكاذ اال وهيل تلا درج
 هلنيزارب اونا نعزدنوحدنت كرغلاب هج را بانش لارلاببرشذو:ارلاتفدمضلاب ىشرحم تيلهايجرن دوب
 ديج/نال فلا طصا لقال ةدوانج ترب مابين إكنارج نهار رسكلاب دج نزفعز كلاب داسج جرس امج بايئلازم عبس ابوه)اسر عودت رش رواق دّبِوكلاب جيرسا» وه تأ 2ع اجر نوحز ديضحربورشاب
 قدوم لاحكرعش قب مانجاللا ةدايزب د سحبه نع حاواراوضرلا الج ملون مج لاةدرججلابق لأول
 باد دمج وباي وهل مانالادجحو ا نيديلادعجإّض اذا امان عج صيام كلل لان رجة أماو مالنا ا 00
 دج اد ِغَجِ رم لّصنإرل ادجحئؤزش ناهد نك ماغلا عج بعز اوج يو ذش م وهاك هرج دينك ءاخح
 © 1كولْشو بشويش ناتخل دل هدلحي !مالازب ال 6 جدول, نموخلا ةرلج تسودركلاب ناجح عئكوريولا
 ناكاذا راح سؤ روزجؤلسل ائبابوذاشل ولسة اكمروزجرلبجل اطي ندرك اب تسوي ديل 2 بوجبالانهو تكتل لاذ
 ف ناك بايو رنطورسار كاوثك لبحر صا ويضل ءرطبجلا طب ثسويرب ن دز زنإمزاث فلاي ول بضم رش
 نارشهدامد ىريجدتش اب د يثكر كمن ش سوبر ادطحن اس زى ديرب ساوند :رزركةراي تس 00 ابدل
 ةدولجةدالج هند ممرتكاعجوسر ما بلس جرل اجا دالجل تسر نيمذرلجا تسر نيبذن ب ةدل جرد ارن رك
 3 لجرلِخ شالا وايل للم مودم لج رلسو نراعي هيض عجلوتعمر نول شدرًصموهو ككدواع
 تال جريش جرش نيكسلابةدلجل ثيريلا جرن لبو رمجل جراد الحلل ابيل ثمار جبركبن دز شمه دالتجارل اج لا
 للجلب ديل ىوب بوضع دولج يفي فانا شد مانيفلابدواحريش جبور ع ديزي ةرلحة اس رز ناش ياو و
 ديباج نجر قلاب دعالجام حاوراوتسا نارثشرعااج عضوم مازوراوتسا كْسدد د هّدفناب دعلج, تفخزاددو اكس ملال يبد شتو ةئوكلااحلاب لضفجت ناعتالم ان يجلامضن <ةنلج هه: كني نيسز هدول ىذضدالا
 سوا مدل انما ن كغ لكدومجب ا نعرضو خب دج ع ضوم مان يمال ثاذر ايس نا زش ٌميارطح كنس زح

 دوع_رانرشيوروكسن مغلاب ةدوجد ايجابضعر نيداوجنيتصعو نيبو داوجّْضعازرس لاطب رووراونلثمدوج
 اهقيعف انو عدليح ضول نا نبهس كمي ويضوكضياد ايجاد رواجا ؤ دايجاددايج] جماع الاو يزل داوجر هذ نأ

 يت 5
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 ع انني! وفرد هرعض وميادين بمال يامر ماس«طكوموتلا لابد خادمات دوش

 ءاثلاناآيلا مارال ايبحوذلكذ جدلا ابر اثم ن انرحيّتحا تاور ا ا

 داء ذنول ةروهجمءانلاومسومممن اكأمل 0 و اسم هوقو
 ذه دش باك كنتيتض وز دجونمومد درببنازف قنعإإ كوم خذلان زمماظلاوهل مالا هر ن وكم درا

 اذارعح رم بو هددمين هدد عزعيال عاادحل اوستن صخر ناكاذ ادمنت تمانمهل انو 0 اوانش مز ىائزح

 نايك دادوكمامدشلادد زا مائتدالاهر اهطال ب دش اد لجل رن ارمهاو كرام انيكشلاب كورا اب دم تلزاك

 ري ا ظانم اننا شو هنعا دن, نجلا ادور هدي وح
 زهغوف لهو «هلخآ تبرمج كلاب لعضو ا :ا|ليقدوملكاعإ مم نيح
 محك لاني لعاب ن لشيركتم تؤحج مال صد ىضوم دمي ثوم «رهون دش قه عقلخاةيبزم كدوك
 اال فانتم ناتانادعو م لوارجم اهب ادجورلدكمل اهبرلش نيكس و مهل ابرج رح كضياو ككر جحد
 خرج ت+ود مهد داماس دحت الدبل ىدر ايلا ةداجل يدل اذاسنلادعولاكتجرججم اعيلشم

 ديا نمريلل اذ عغنيالو اكرلا نيو يركتاذدىناين بد د زخد بالج تناق وتْملذ كامرا يكبح

 ٌةمانْلاَي ل 2 تاك رد هانعمل نمو كتعاطب ]ملا عفن اعاد هانعلرنعزغلا اذ عغسال ا

 ةماجن يربواننيعاز ظعدل انجن معاد معباءرفاذاانملجلاناكرنا ثرجؤو دانت دكر جد»ندكوز 2

 تاي يثور لوعغم عك زنال ءاهالد يربو حلب نمو عض كلل هدحنيحربدارب دور ظحبب لي رجب ون أ ,ضات معنا ارح

 ياقيرطلإدج ادحا اددريملا لااوراس مل موُنلازجاو راجل نص جرجا كل نمز تلاد تبز نيركقب هرج سوربوس)تم دبع

 عمرا 1 وح تل ودا ؟ هن عغ ل جضيمن فسر ككاو جخَداوج هاد هاش هّدأجا د ٌقجيرانع
 بضامورءانجاولا ما اهتجا ماوضد جنة غللاب نع ّداجلا:ةلفذال ابد رمد جلوزلإ3 لعنوان كو ؟ضان

 انمؤجمائلق هإمابجؤعومواتبج زج خو واخ كرالاو هداجدرتزيم كفر اني يدكلومكي ةلالع لالا
 لع ام,صنواذم كنمّيجيا هانعمو انأضمالا رد لكي خر عمص الل ارم ادقفلاب داما ما قدا اج اندم ملف ةهعوض اخ
 داوبد ايو ميا كمن زجرشلاو ولان اعلنت قو كاس اتمل 0 !اذعاوبضو ءوبالأةوءايلافنح
 فهنمو اج هارددش اطوأن نولنل زم رح تشد اتحو قرهش م مان ةنيجران ضلع نا مرد هايمضلاب قع حو و ةهوهف ]جو
 طخ دنع ءاكد اباد ى ا لرلإلانسةنج نلف بكرو جلا: ول نااق هناا كا رجورزعم هكعل اجاني مترلوق

 مسنات اهيذداتجوي هرحشت اراكاو طوزخاز/ رس مضجل دقج ماكو رار ؟بوودنكو هان ماج, كششلاب دارج لتخم
 دينا ايكلابهرجراوم تسد نيمز وغلب 22001111 1 1 ءايس ترو ضلاب در شوجتلا
 00 1 رسام نجل اديوبو أسما هريو تم تشي لح كأنو قل:حزقن وهون دشونو ىو
 .اههونيذ كنت موه جرتلا ةيبديجزددد نأ يجري, عدرصيا دب رحيلك جاو َّزماو لبا زي ريل رسل نل لاو

 ار عل انمزخغزاانزحز سروكلاوّقفلاب دارج ترحم لال انوكج ج ملا زير ونش يَملاونزوماتهن ندي دج
 لكك لذ عبو كملاو نانإلا»نازالاب اوَتاع قنابل عئاانم - هيف ناكأم كف نايرطملاطغلاد لاقل ناك
 داّعاامهيضااذا ا ارا ادجاو ميعوالخلا تلاعب نطفلاو مصلاوتفلاب يحلم

 ار دوتلا دوو عربلاب مذ عوضلا »رخو ام ءامال يضولنو ىرشلاةيفص ان ةلما وللا ةدتج زف اهعطخو
8 

 5 جدر احاريض تانك انح ارا كب ةدرجعدا من داليرو عضومو نان ياو عع درح رناؤجر هلكاز ١

 ةنسويو حاش تحرد برجل يضلل حرم .وفو قوم لرد انوكبسا مر جارم زد ومد دوجال جب عضوم ةزيطا هيددر اجا

 قراجإلا الخراب اند 1 وس دمدوراجإجر د دكربو تس دامضل ابةداوحر وتسع وا دئيرغ هد 0

 مانوايب هرج أنت 0 د جو هدرا ارمنابساز امد ؟هريبرجن إي دب دندن :ددراجعنرب [عجناىدرم مان م ضيا

 ورا رحالة لاذب و هاكدرا اضنيمز مغل أن . هوجن ريو انيموتزجب نأ يرجزم : ََن ادزجاذمرتارامد اكلالاف

 تكنهر نب دؤزنمن نامعنز مان هرج هدوس نكرباجّوعل اب ججزعمب امد رحلاو معلن حت لونمكة ويملاوورجلا و



 ريا

 مناير منمؤازنالا ٠ ذاكرضلاب منمتنالمل خد غانا ديدن جرحتضج نادي لب ارنبز تخاس موحد لاسم عرس لم
 زمان عن درك رسورجضيطن اوس جرب مرنم واجدد اجو دب دابإريط اؤركلاب ةددب برحمومداذ تضصوعو هداج
 لاثميوانازن در ام مجمع ةراجضيقبو وسو كخ مدور ايإشالد ادراج نوضدنبال روف نمو باوحف د قرب موهذ
 عا درب اورثإ مص كلل كر الوان الفن عرس ا كملودو هداوذ تدرب ميرسرسهسورب در ةخل وردد درب |

 :ىويرع كلمتان حلرخل تاق عمعالا لن دببلل ةوربعو خضلاب مانو يانرتلل ترش ذااذكو درابلاملاب تلسنغا
 ذل اب ةداررت هقجواو ملا, دملت ةررنمل ادن انهوسمكلاب دربم ,انشلا رن نيصاا وة ةوربم ياليل
 "لمت درب لاّقبو رب اهلك ا ده ار منيعدد لاقي هتجوورادوارزجدكك نخريجرهو كنخونل اب جددربن هان ذوس
 هاوبلاتاموادرب رلوزبال تيباثوا ناب مومسو تاثئادراب نلإ لع لاف بجد تبان! ميلعتلل باذ مو نالاف

 كلاب ةد,اةربلاءادلكذصا ثدحلاق و راوكان نيتضفب درب امْلظو املاد ةارخن انادرئا ناضعنادربن وتلا
 ٌيادرار درب اطسو نالذونبدر.ثالومجضدالاتدربمنم) اهبور يكن يضفبور باز ىتدىوسذا *ىرايدز اعف
 درب (صلاخ اا هن ةدرب كا هو مول عملا ن كازا خيميةدربل وهلَوقبو ىعاش تمل غلاب ركب ةدْكمباعند درب وذ

 ادوار 2 قف داعي دوحيدازا'يريكوسر جيس ملك هدب طلب دحبرنجلادر جاب عسانا
 لع نالن] لاقي بيب ريزجره هدر ديرب خرب خاش ابل اغبى دربوكش دا حن عوودرب داوسوايب علب
 جفاف لانيدو نمو«: يمال ىلا كنب حاس درب منملانيلوسر ةراتس د دل !رحا صل وسر ول م هدذاودو ربا
 ١و نجاذا نبدمتل انجل انو اراب متسواادارب ا رطث درا سمس ابو هساالا مادقد ذئب نلاوهوزنادرب محب جبرب

 بز زدضدددمفلاب لجد رطس ميك همي نوكلاد نيتمتب لبحرب ىضوم زول اب ناد ررفل غاي ذو
 دّجيرود لعاب يرانا تالخوفد رع ابار ودرع ازبارج نع جيمالاذإب هرتنمذالخلانب جمضلاب نإرجبمنمتعن ليحب
 ف ليعس انف |مدابيرف نكى ليصير فت وزعان زيدل دججريقدد عابر يغ انعتل اعيد ملحد مدانجإ امم جسر ضفب

 ليو رم زياقلاو ضرالازعة دج |ييبد ديب انما امو دكباتم تنااهككو مهيلور ملول كتب ديعبباةمؤنا
 كول هايملاوإ ضل ريالا ها تكل انيبركتنايحربا نود ددو فلس دو داّبس |ندركو د دديعنت دع | مداح
 لانه انضملا تنحي طف ناضل اما صاد ايضا اذا نيفرظن انوكبن اما مهجة ضيف بريس دس نم كولا يال
 آنا رع الحلا ناكاذانللذدقافديج كانيب تاديمجب مبادل اكيد رياذل ادعاضر مهد مضلاع امين طائل احا
 0 او هدالب باطقإضوهفرساما ماوقد مت ا ئدنع نبي مرتب ن ايزل بحاص
 ماكو اير نيطاتداب نمل اني نيد 5 كلاب داليرتتفْاب دهر ل [وهزرب ءااع/ناكلا كيوي وهف
 لبا لمد ككم فلاب ةرايوربادد نايم ىكداتكدبدّسلاعساد هك ةرلبلاعجباونالذ ل اهب منيس عربومل نهج ةتسرفو هام
 (لاوارلبلاةضيب نمل ذاوهل اذ غير ةزشو جدالبأن انضد ج نار هغرلب تقلخ 2 رزب عادلا د باها رنمتعن
 ةليطمتباد تءاكاذ ال حرل ادلب ا جقصلو اضرال اب رلما عرضنال اء برغعوارإبو ةواللالكتو اًربعمدّدر:ىالتو
 جدونب برعم ىبراد كرزب لع لن نعداوتساز[ش رم نجر ان مزمار ركب دكب ندر تست ةرل ام
 قكرهل اق يغرحب ل يزحمدامزايج ملال هنا هدانأر مك[ نعجن رتكاله دوس يب جد نابي ءادكب
 عصره لشاب مدازوت شيب كروتسو نكن لل اذ يا ةىنقي ءاثلل لصف ليش اب لاملا
 ف عج ام ندش يو ونرش نك دول: واولإ ف كن السا ورسم لاربع نمنوطب دالناللاورسكلاب دال ككر ثراظ
 1111111119 نعأ
 ادم ةيلباهرجوم ةرآومانتالعزبداج عتشالجر نجراش ُثرنمودش هددورب برعيو دش ان مواز مجدد
 اا تاب ها ء امل ميل صف منام ن الفديو كدنعرل :ئزلاوهودالثلا هزم ةروملاو
 تحن كلل كر تاب ًأسحسو ءاداثلوقب ءلضلا ناك لذلا الع نادل هو لربك ءاداث دورس ]فلعل
 تباننّضلا ق دماو نرنألا الاخت مالكلا :نيلتكل نبال نو عريع انيك جار حا عيوسا مةديبعوب ال اتبولحلا
 ذود و ترس اكدر تكس نان درت ناعضومارهو ءاَمّحَو «اىره نافربضو ءاممالا امو نكد تدءارانلاوهو

 عا
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 «ذبحأ ىلإ
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 فج ا هنيرخلال ايوان ومئادجوم؛انب و مهطلاةقثومعلاَلا 017171 ام قرحبللل انبال دولا
 3 مالت مترلوجو ثول و تح حاولنا ثعيدمل جملا لءاوم يد ىكبك ليحالنؤال لوح فدك 7 35 ادناوقعا

 مانراهذحلال لوم الئرادلا كسا الل وتورم نيسان باهل متر لونكرؤ عملا نعل دب كلل نال هتازهل دبدوهندحا
 مج ا تلازم ماكنت مها: ثنوملاو عمج اد حاولإءيف ىوتسو بل اخينا جوا مماوهوو أحال ميو نيون
 "ا ميجنعلادظفلل ان نال دعما ال نيف نرخ ا دال اذاجو عفن كله احانساو نوجا دنعيا نيكس
 ليل ريل ءلافزدا ثرولانو وشعر ما نصتنم كل قهر تان وشعب هبارعإلارضعبرع ءازعإإ ؟حو مني بع يهوكمان نيتمب

 هادم عابنايب شو لذ ديراذاد ترن كوتش نريلان أ حاول مواز مدَشادنمنلاقيتباتبم داما
 توعد ن ديس وفل ابدا ةدلعجددإ لوف لام كرد انجش محمل كرف نمو كشيدور اك حوت نوككلا
 دراد ةئسدزالاجير نيذاعجديب ذأ زليجوبإ هم كك مزال درب ملابداوينورتيهادانالذ تال افي مك
 بال ةلب اول ابجال اثم ككدس ككداسا جوانا نوكسور يتم جد ادوساريش ىكأ ةاتئاوزاوناَع
 ثيم لاو أنآ 2 عن دوم قيشو ندشرسوهر مور سزان ديسزيدمجسرزإ ل يخورضمزإ يفد ديو ةرّسا قنا
 دورس اودلانريشنيمز دسامزعرا قتلا هوت ع تبلادسائساو نجا كسل وسان ساونا جرخنادَدهفلخداذا
 لانس دزافرتغل ا يو ةضواولاوهريصلايرّتبزعاوبارتدسواو لكلا
 ٠ اكيمانةرَحاانيد كاش مغلاب لصأ ةداسوقرتخللإرسكلاب ةداسا ام جزاع سا ةاوتشدساومالا#

 اج مىلع اهنا عوباؤقو تضلغ اعل رواد بابا تدّصاو ةايصوؤ تهل قرظح ةكيصا ديصو رتل ءاكددويصا
 ]جل نسبته دبرهرانمالاو ةواغق ياقلا تناكود املا اذنمنلرخلاهرمح اد ورجتناكعضووفدانلالاتاذزملاب
 ديركالاقي ن دركواوتساريكوب هيك ان فزاداندوادنا لاي نكد زنورنمت عندنا او منشن انش دفا
 -8يل'ءابل اويل ب كك يلعد بادب ضغ م للعمل اب متخو لم عويض دائري مث اذب تمل اكرياط لما ,ةلكدم لا
 ماك خلاد داالاط ضأن مشن دركواب ناكجودرم مان نوكتل بدا جيوعت ءادّوان منا عع كيلي يلاب دا
 ري داب دوعضوميشلاب دوا هلام عل. الظلاو مشل ذا رحاو اجلس دمانحورفطعمل هد نيل درك ريجوثكد لوسم) خم
 روباو ليؤموهفرتلسفاراعتةرباو دياؤموه ك عاف لعرب! قزيد توفدأ كان ضن شان انو فاناون نبأ
 اغراب ةونىادس الرو قومن هوب انول يعادل عضال نمجيؤم مبا وزعصمو سسؤم :)عاقلاو تتوق علا سا"
 ء لال صد يراوشدو كرز اكنمومل امري ومر كتل و ميمو نهمو دم وجو داك دكر حراوب ده اقوحر رك زك
 زل: ةيمرنعو نم ابو كرار ل خود كان يتيب يا هرجع مهلاد قلاب دلما ةرجتب ما عوهائبد ندو مرقم دوبي
 ان ةادْسح ةألنكجدرعدان نيرائيل اود طلخم ملك كلاب اجبر مين اوه للملا ملا علق نمو كلذ راع
 ئبلا دّرسو ددبم] مثل اي ككوي رت ؟نمأن مغرد كلانجرب لب لهن اال زايلاد كدْحر نع ككو
 نيلا لابو بيضو ارب منموحاولكطعا ول طحلامبّدل لابد ةرق رق وقتا نبودحلافدناؤير كل وب قت

 11171 وا
 مجلي كخايلىادأع داب مهاب برغل موتو انوقاطا ال دادلاناكوللاثيي برجحنسم نهرين كب خلاب داج
 خا اذانوداَب موفلاَت ابل اهيورهلاةدوموقاوزال نيكتلا ءاذجإل كان الان نمالال عنا مازنإل كلالع اذه زو
 ملا زعل دعسزنال كلالع كيان ةدّتسئادإببلحلا اجر جل عيزكل هدادعاىامهدارب اوملل انيبو مئانا
 نعله ريلزالخالثي نب نصل نمنيلعب عض( رضّصلاو ثناثلاو كرمال اذه دارب مولا نرتب دٌربلاوهو
 هديب هالو امَما ناتتبيأيضرلاككوينب اجنمءايئااذا اًدارت ال جرلا ناهي ناعبسو باراالاءنفالاضّلا
 هيا لبداصتضراعمدلا درب متعبابوميتحان ن مازن امل تضلابدانتبافاديز نالجرل /ٍقلو انهانبا اهرب نكلو اها
 02 جيرالاتادزؤ دان تشوكز ناد ون ايم ىرود ميار ايا كلاد فلا. ةزيود بربك لامملوضورضراخم

 دائئاننوددن اداب ءازبةلماد مانا كر زب وكن ٌمياَلئاَدِآَدب َعَقِيوْنبا تنانلجداي تدور سل ايدو نيديلا نيب م

 لا ّيماو تا جل, ناري لبو ناد| دب اههوركلاب تلاد جرت اداب ناس | نموأ يقيد قف ميلجحد نيب جرف نك
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 ا 27 خوم ليكمساد 6 ءاعالذب نيكل قب هيض انكولثذو عمت كاب الا ف خاشناما 1
 0 م مس 22

 ثياب ملت راق وجا عمد سارلا الخال وم نوكبال ندز ثابالاد اراكمجهربهرسرب خانم عن اذا
 00 ناب خال الدلو عن اريد دريذو الهج]هصدأر ده كرم ليف لعب ثا اود انكار :ارغلا] اك

 يكاد كلاب كن دددكتبر تسود ئعيدان وب ىنلاوهو كباب فض , اك فاكلا

 زود دعي ماننا مان فلاب زكا مالا رصف 20 2 نتسكراكل

 هيغل ةشددولا طل معان و راسا تم اناتعمأ ام كت احاول كيرالا شعل اقلاوايعمد

 مخنأوخس ديفا 3 مرضه ليات كراع نمرطلا هلا قدماه مالو عز حاد ثواني ىإبب طاتن
 تنعسوالبالا نتماو ادي قرجصل مظعنا غاوزيجهرذ ايم جصل اخو غامدر بويع الويب ايش نلا نورد تخل
 زا ائعلانر املاو نيل يمتساورانرخت لكل ثلا فوز نم“ بوجو تحرد خاص متع تجرح كئيتنو علا تحتم او
 دذ قبج>٠ ءامترنكىانيجلاتخج اتتيداو سو عك ونرهرلا تنير دوج دقو يرسل نا زل خلو العال مو

 يو نمو, شو 5و كزت ىبتشيززويسم ندرك ببن ديادكرب تدوص ويم هبداجبتدمةدانسركلابجيىبضوم خوملا
 تاسام مكن ائؤسامركن كوس امدوجولداحخاسمن|سغلإذ هلو مطار اراوملاملنمئشاوملثلافومبهذا امارهط
 تت اند ولم هنماةطعزخادل هتصتاو ا نطعمو ج عيا خونسما ند هرب جاشرلرب هجوم | ىوج بون ىانفأج

 كَم همر نالذ غسماو هنيضتنا فيلا ولتم |. خل تماومنهث ؟سوريؤد ةرتب كل طابلان يوه عضرالا) جاثرجااذ الايزو

 ةقردحر لبا خ2 المطلق خبل اكوهو ازبوب سوك ل رهنتنم كل ضعل لطمومراهرناو تعبت 0
 مليم وشلاومبرضوقنو عمنب 93 يلا ىدابلا ةئن ركوب خيذاون ديكر و ماشي مشي أد جالا صخب انمي نامكحأ المرا لاه

 لالا لايد هن دانومبةساندتانا خنت سوزي وشر تشددئاشد 2 نكىومنهازككلاب خاتم

 ديك. ..:ئتنف انيكدبا ءارق الا نزتعوز نسر ةزردإل ثرملاؤ ويب دشلا قولاوهو ةدلازمتال باوتمل اوم انعرا لاذ
 موشح تناو باكل نمت وامقريغىارايدلاداثاعرلا نهذدتلاذإى| تعش و .للتلرمتلا تشل اتي نينا: وخلل
 هدب ندد جاتني لالخ: املا تاما
 ا نلاو بال ةوهممالا رسب 'سبلنيدل جال ف لاجال ان درس يضف تر وتهتزإ يب

 بارزا عاض وتاني ءاوساهو ءاهلبِمش خشم خت نوال ال6 لع !يعلطع 0ك ىبولاى عسْؤا

 الةرالا ةذكواتخا تن نيعذي ؟رعمدل خان ثينيرشي ا (اعناو مينامانن 8-5 .نرشات

 0 قنو ريل كورد عن ديمد - نيبرايراكي فن انراوقدل ديغول 5ناتحل مناع

 والام .رزوهر ناو لا :اووّيسأمارب دع مون هل يلا خساودعلو] ع غاندارلاباع وكما
 د 5 تلال ماس ةمتسالا ا نطبزقتنااذامضلادؤفا هاا رمال أع ا

 م ا 2200 خوشو خانتس ةلجاتغالإةييشديبا خد هخاناوبرتكت

 يي خاوحو نرركتن دزرسوند يلهم خم : د نينار و تيطا نباص 0

 17 يو قا نك وي باكل تح تحتوواناتخيدا» تس هلزيجلا خددل ب دوم كرز حيو تلي
 ب ارارنبندوريارب ئيضاوم انا تضسواو زعم لك تااد زو حبوا مو 1 هل

 زج 0 خوضو القمل تّيساوإ] تضوادظفللا نم عتينير 0 :وشو ندأو ةنداد

 متيهش كيا نأ هلا لصف لارل ؟ بما. كانايب تةنينضنب ويم مدلنعتش دكت :ىوغلاب نسم ءآمل
 نيو قد ازوعع رمال ارعمل لك يراد ادديفلاب ريالا ال عمم هد انداكل بكي ا جوبا داباذاكورد
 هثسزجئ اور واد : شوحو ناكدندبباوأ كدا نجع مو جدانروتسنتخيما اون ديرو هأن معد اج ندوميقم
 1غ امك قيبيمادب كل ةديأب تال اجلاتبو وحول رنا هرتا ماليا جز هانت النورين اوداب يب انراعشا

 تقوم بوه ان يمس 26 زخأن هرنيا دراي يزح هدامد يكرمك لإ دبا اوني قسحوتو بضل جلوي و سبأللا
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 هنلحو بال نئاضمويزع اسر وسار مزإ عود دوسا: لانس ليلا نمر ال ااه للجن صيملاَورب اي نم جترلاو سس نم

 جرمكلاب جس بإب بث>وهاثا قرمدجسيلىدألا ملاو ثقيلا يس ا ب ضسؤبالوةدوسائنالاد ماعزك 220
 0 اللا حوض خدئاهعلاو ةسلاق لعردندشى اجرى اي خونسنادن واهب حانسالاخانسا 2 حبس
 اوس ضرالاتراصةحانرطمو تحانلثمتب اعواني تلخد اضرالاو عسو حوت ئاوف تح سود عا وم

 كنب دلاداكزايبمجهو نكترس خدش نيثل لضم لارالاوإ لا عار تتكاذاكلذو مالا في لاضع
 للخّتْس وود خو ىديبس داش خاشني ةجرتنث وهو خشم لاير خدشو خشن اةساركحرشز اب لش
 3مهئاوبغساو نكمل خومشاولالا ثيل صح عرانم لش خياشمجناناوج خيش مجولاو تعتتاذ' يعن

 خير مدادن باؤ لشاب ه دركي تس دو دنيز ونه خت ورش نر فكن اون ددزشرلا يه جاشن راك ل واد اوجلزا
 لجرااخشوزول 6 ,ومأ منن م انرحتاونملا اًهرْش باّرال امدلاثما خزش نال كن حش ل دوكن دش ناوج ّعباف

 ةلاوبكىافابيثولبجلا خشلاقيندرركتون دشدلل خومش نجونالكجدتلا خادرتسرتطساوورترخا' خوري
 روكا شوحر انزحتاش مضلاب ختمت ركلاب خم لمس عاشع 0 وباقهاوشو ا :عاوشو تاماش

 ١ ا قجساطعلاب ضلال ائبمديزفردن كتلك خوش زعم حرطصاو خرم و ةعوزصم 8-1 8 كاف وأ غلاب خارم|:وص هلت ل تنمذ قزمتلا تيرم نأ ىعخابوكداد ند كك ختسايهد نكاد رسولك عذار انما لصف نيوشل غن الواو 9و نيشل منج خيخض خيش ار مك طا وجريورمجاوخحن در ريورجا وح يشف زطو حشو ٌرطو ةدودجلش ءابلاتاوؤؤ كل تبجالو ةٌدودوقورن فوكاولاشل كل ذ الو 5 0 5 5 000 خط دو ةدددقو دونك راولانمانهلع مانو ولدت الكلف تكيلزنال كلن قم ؛بلالصاومنم هم حوش 6 لولا نجت جاف ونسوا بوش نامي نيوكا رقت لا عيوضماخدرب عج علمخ "يي نب ةهادبعب ائيحاذا جراوحن | هوك يخإ مرنم تن جا مث سف د سؤ ز وقيس كبكات انس ةييسو» 1 عا 0 0
. 

0 
 0 رارضإل ار موه درسر د ابزهد ننكدإرذرداوحوابزوزاوا'جرصتنجمافذخصتسال افداوحد او م1 سردي ْ 9

 المص انصت بكا هل مذحمو ميوةغل نيسلابو سوك خ ادوسد شوك كلاب جا مصنع هدم كيزلاب ص دوش عمك تاما
 كبدو ندرك ايربو نتخ 'مونخي حاب تي عضومؤلاب يطول اننا اقبننخي .زيط ءاطل |صفضتعتم زيت خيم ةوويدوشمدولا ضن ءاضلالكض عقال دامادنهادتكة حاصل تفرش ةاعشسك عب لعم خر حا

 كدلسوجس ضل ايرخاللب ا ل
 ةوضلاب مونت عوطم قال ملح اَدافد وسر بلي لثشلاو ءانإ| كب زيطم يش وج مت برش ديو 30

 نمي هدى خابط, نوسيلو تاع مركش خلاط م امسح حابطو ىذهد منامك خاطب كعإ ]لا ححَتض ممداضلاييدشت
 يلا اتوا خاط تدشراوكانو هنآ و ءافطد نيدرجنا تدلل ةفطلاةزاك وئام رجس زماو

 كمدبىايناننكاندركشتس كتف ءاول !لكف يزبك خاطر 230 6
 هانجانج مكن طا ذاوثو ء[ضنباقعنبلل ايفل لماع ممالالاقنبللا عممدشلاوّسكل انجب عناكاذ ديف ا خفف

 خازذاع اف خافا جدا تنؤمضيف زوج خيره ممونلا نه مدا مالا أكان عج ولكن دكر ززنخ عضو - // اغا م ةيغ جناتف يف مافن وهضرتظفرنب ناكاذ و نك. وه دكلا تاتفلا ريض نيللانمآلانوكالاةمدامر مغ
 هوس وردا ىامضب الاعب مزالاهسن لش نسو زاددف ان ندركايس خم دراطلا رفا 3 تا 10 حج

 .ةرفاو كبنرعلعزت جرم كعودنعك عدد خغبلانم كال ابل دنا م وسر نرش ند ريدنائشسا هلرالا خ فاو

 "نيا نيوزملا اهلاييبورفزح "ف خوي بعمىسران كنز خطره خرج يغض + ىدو مان يف قاتلا اننا 6 'عيزلاّوو خفل اي تكن دش كير شوجي خت نيشلاد ندددا نهري ةدوجةمج تس كش مز كس مك عدم
 - ٠ اع كو درزوبطةحرلبوا ذوو عضو ني فدو تن كار فلا ]جاني تلا عضو تتش تطتن هلأ ند ف ةراغلا نعسقبو نمقتنا عل عش اذ حاكتلاو .زعلاو عبلا نه |.يقعس عع نيركن ار دون اذنامر عيب نتخاعناد 2 :
 4 ليلا نس قتحاو ماخة روح نينو تفتفا وردبا ضو قاكتيرس ويصر ييتدالعلا خئامد وم نهريددح .. ١ حقت
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 ليو اير هدامزلا نلت كناك زل ابو راجل ومر امضاب ميا اميسصنتو ؛ارتبال الع امعنز ديزل يد لبزل عدل اليد نحبب ايف
 وهف كلذ مشا امو دوثلاثبنرو مل اسقف ماوق ماو خف داضاب صن ذاننلالا لعب ذ لب ددتالب د سذ جددجتو جال ادد
 ارواح لين اول ركْل لخلل نرخ كلان هدوم يسم كلئاداوعبالف مال مخيف ضال نبا بوطنم
 عاج وو ياكل اتنحرال اتي نول انهيمنوهو ندرك يب نو دون خيرأت خالثث فاوضول انو طلتخا كارهرماريلعولشلا
 ةرضوو اب تروا هنا جنب[ ل وعني وهو كدوكوسمز. خجوهام تؤيوركب يوعشوممضلاب خاضا سدو اكركلاب خال

 دملص ننوكتلاب خيل طيف ةنل ابل دركتو تلج م ديسراطلاب مجدل ابانيلاد جيد ادنعلانب ذلك خيم ظحمإبللاخوفإ ٠
 تع ونيل اهو توون نك ازيد كلر ل تلقوا ل جرلاتضعنجد ممالاكت هذشابن دبي تلطم تن

 نييك خطب ري رطا داخل مجوهوم متقشقش ثالمو درماذايعبلا تخير مولطموهو ككاوبحتحا ودرب اهل ةبهظلا نم
 تكليف حج ارب ردات نر حية عاوش خذاوبل انجلازضاب نس دالعوربكته خو ناك عن ووتك
 الخ ورتن تامننهثعبل | لاتوملا تضر نم ةزحالاو ايدل نيب امل ايون دن ايمتشادزاب خرب ضئالال طل إرمصون
 اع افزع جزحاذا ةامملا تحايتوميلصو ناطق تا اذارمزغلاّلكد هانز ةأماو خزبا ]نس ؟رمآد وري 2
 فلاب نسي ةكماللا طك ب «نيزءاقلادي دشن وكلاب طب ىىضومنلاب تل: سن اقن ترهل عتالف

 قط ىلمرّئاوتدبركمس نوع شديج ”ك#ي ءانلالصف مرمانماالتخا خوبف هدانيعامل خان حارعو
 ةءاميئادلوبت 5 ميلا لصف [ضو من كات عع نازجت ل حودد ملت ن رشْوو ا اك توصرر اكح

 حدد رفح دذد حاجد خافحوهن ككيجزفورك ىا هلم فيج تما ىليضادل يجو د عرملجرا ضخ
 خاج ربارزجع ل يستطب ىاريلاوهف رلاوءاحلاب حالو خالج يسم مضي عجارىدادل سندؤرب خج خاج غ اجد
 ام ىاجت كيل الها خل نيرجلاوهناخجوجت دانه | ئبلا تحّيع و رذارجا علئ قو |ىداولاليتلا وجر خا ئىداورككلاب
 نيرمسو نداد تيد ير ي] |] رصف قبب خداوبدربن ذود ميا كير>و>ولاننش وح نورككشخ
 و نانحد ىةغلمضلاب 2 انلذ ىم انتحر نرش نئاممجدخد هلعالانب اودعىان علك ؛احلابدنددوأو
 هبط اهرهقئاددلبلا ا ده وكمان خد ورهظطسير ساد اكطاطاذ الميلان ومتعو اطورل تتح انهزكدل الا
 مخي دمهجبادونصلا زجر !ريكرسل الملل ذاتي دورتي جومءالا ل ةان]مخق دول ذ كلجرلا خادو دالبلا خود ككو اهلع
 ترش زي رجال قط ديد غابدا وفد اهني ؤ مدي ةىومدايجذ دانقك جو نلاّرل لصفر كيمو كيد

 ؟نيعي>نرشكت ير ريال ايزلمد ير فيتساكل:جي ق حممد تعجدتو علوا ر دعا يلع فشلا اسلام نعبد
 غزت هز نان مضلاب جورج مى ابل شلا تخدد عيباودل غيب ةوحدو اقفلاب خاسر داق هدد جاد نبطد عيد
 ةيوكءارسلا حوونلا تعضدد ءاحلاب مضي ثم عضد ماعلا نونحتالاءنمو خحار يؤ تاثلكدن دش ى أجر ىابوداوتسا
 يل اا لضادو تسرد ثول ترام ةمالبلق تطعال انهتررل تحط دو ةَر اجلا يملا سار تحضوو

 ب فلام نونا اي لعرب أدب نقلا عيب سوو ثبدسؤ دكا ذه تخوبس خو هازل لصف انبات
 + كانتا ديشخد» نحب خذ اناث اذالجرلا جنم نكو مح ندمت ميدان رب تذقيةح افق
 عاد انيس همولربررفوا حن بقل اثوز مغيا مهم ةولغوضح دل حن ماعم واب نييز ع ىاج خر ديثخردرهل خز
 ةرؤشرس ىريتل !لصف خنزهدنعودن ديادكددشرتتنم خير كمن نوفا ءان دركت دل خندياشمل
 هلا كلر نيس نيب ادد ابو غرمذا هداتفاب يبس حابس اوذل_ دلوحبسا تحد كانو نيب فيرعدا ج عابس
 ذاقبواز ممل ءاحلإب كبوط انتّسداميلا قرانا ماوه فزند غدد باوحؤيس نعم باوذوريولا» فوضا نملك دىوذا

 مشا لعكئاعربرنعزتبتال اه سودان ب دعته د نيجنياءل ل6 ل ثير حلا داههشح ماتا عشانس
 . طا دنيمز م ع و خا ضخيوره ىلا سو ثا ىلع
 هريرب ليسران ىدهروغب :لحيو هدب تسو_كلاب خالتو تعزن ملا هعيدد ةأملا تحلم 5 اموهجوعند ”ذأب تسود

 ركل ون او هزحاف تيرصوتميطما اذا مهلا تكيلسو هانم حلا طل سرام تسوي خال مهدي ذابت سويد سفسوك



2 

 تأ م

 حاضرنا مهدت: و موبن انزكناوش يان عع انشاطوحت رول اوغن حريتط وفة زموحب وجون لص ع
 ع :بمومرحأهاع فدا يش زعوظر امدىالابتلابممضنو مغتل ارغن ماوس لخغ هنهرتشاب هلنشكبا'

 رشا اربيطز |[ عوقفلاب حوضتسلضش فدو ام تذاب مضش وهو عفربرمنعتنبوا
 يزل اةحوطض يش مكر |:يتفب عع ن دز نورس طن | قضم معروخد كج ندب باز حانت مضت ةرو جهل طئمكىا
 وه اتاوةحوطن وو هت امومه ريل يال ترلاو لكألاو بوزعلاكلكو اهلع,يمسالا لذا ءآمطابت ءاج ماو رتل ايتام
 طياطلالو طانرلايملوهد ريض نالخوه جرثحمر غرز ريآزيسزإ جم طن مطلوب اندر رضي امد طنب اتقن ةيونلا
 تدل ةاطللا ةزئاجرمؤ ةدحاد ةزباد تياكراف كلذ هركير دخل هربادودوأ ناش يبرركبسا عيايطن ىلاو كل امسدار
 لحجب ن دز نورس عانت حاطتنا ئادشي مدل عاوندي دشي ماع طانرباصادي ملا اهو غانو طتنيؤ شلل اقي ركن
 نيج انعاذْخ ندادو داب ن ديذدد ندز يشم جدرذأ:ندز ىلي دس وؤجو وبن ديبسد ِِش رثم تلعن عاطن شبك

 :توهفول ناكامد دروه غن جامرلانةذاكامعممالال اذ تومان مد فن نالفلو رين لل اطمد |.ميتفب عع دارز انو>
 انوار لنذادنادودن اكجهتف سد دوش ناودواريش نديسود كد انغلاب حوفنرنمةعطقوابازعلا ماو

 را نعرشااب هدو ضل زونهركمل اغزبو هرم يكش ؛آرلاتف نكا ايرهقن اممؤف اكلم مهوب انورمنع تمد ن الخ نع

 3 نازتساناندركدوريزغمو كيكر مالكدإعشو هيد حاشا ترد ندوكرزبلاب .عيقنت جذر كلر يفسر
 دو ئام تكداهتكتلاقيؤوشانذدتعوندكتعماج مكن لفى لذانلا شتت ذجي تينا د لعل ا ننقت
 رالجوفدن انيلمكلاومشلاب وي حاكل مكون اشيزكبإعراهجوزوا ايكاوزعب 1 نوفر

 قاموا حوانت مجداخ ما جاكبنم ءرسااوأ ةوحوكتدل افف بطن بطخلا نم در امال اس اكراهجوزتل علا

 مخي نالوط جررلع تف اذان ل اطتسا جيركو ضعي ايد قوضجب نال غاونلاتيمنمو نال اب كان داننب نال
 ف عزي رملا يصوهد يرمي مان جوبر مامحاي ؟ض آف خخ ءنايددنوركسعون حاين حون تعش و فرتنوثعا نا
 ئتث داول ل ضه كرتموهد درج ا وتد نالذ ةحانمو اكو تاغئاند اونو حنو حاؤناو حيي هو حؤدوم
 ةتويجكلاب غيل دز ىلل عاباعد خم ةج قش درصومالو ةانليلق كطكلاونوكتاب حو
 كثالعزملاب جاخا نش ”وبوهدربت امل تل حاج ليلئابْس تبرشىاب الامد ووك خو داهلفاىإممسطعن الف

 تغيير يلعن لولا جداد ىرب كبل دلع اجرؤداءتيل و دناشسوبا»ضوحتلث ؟لدناب ميا حاجر لش تال
 ىاجو إجمل ايدو قيرطلاانل جدأد تودو تحضواىئاراثلا تجداوريلادو دره حوجوم باررل ثم مجرات زعم
 ثحووإ لم حوخَو تيضخمل حاوختلجدرباةآشنمايب ان للا جوخ اتيورتركواك ادعو انّ غل
 دئيسوكلوبو نيكس يزعل اب حذو زيرو ففقؤناذازسكلا حدؤاو عّمسدنعذازجزلا حوواو ال احهتنسحو تنم بالا
 امضي حديد َمَو حد ةاّلاتحدومنمل اذيد حد بر حذو ناد دش كثخد تويسقجوو ارطاو بنذرب
 هقيووب وني لجلا حت وبورتسبل لوف تخسوقد هركدار دابا سفن عر مواد شور رهط ابوليمجتكلاورضلاب حاشمو
 لش ديس ادن د زوون دراي عشيأن دشايبحانقلا :حوضو نيزإ: ل يقرشاو دس دسو نذر هداط اند
 كلوب نال اس اذ ا مالكلاوزرهالا,تحتتوتساو ناموس نبا نمو ءل طائر نعضوأ نيارمل اني دلجرلا ضوانمو اددرو

 .. ةلاوقوتمزابتساوا توتو قالفاب دنع عضوتسال اب نموها لهاشبثرظنت كن لع ذب تكضواذا يلا ضضضوتساو
 0 رو تسرد مردزا اهجاميو نس مدد كرر ابي خضو هاررن ايمو كدانكيرطل اريضو زل لخبال قيرطلاخرهظي

 وب يكش ئضوم,ّسحلانوللاضيبال جرلاوهو ضو سرب لازمينجلل يق منمولرلانعّمبا مؤكد عضو سيؤل ابل اط
 قش أي د يضحغي رد روتس) اكجد رب ؟لكو ىديلينرعلاب عم دياادس رنج كنازن درضاددسرناوقسإبرك
 ةكدملا تاوور 0 ايف خوش ئائلان د نيصخ حيو مةييايوشلااولوادتى اموثلا ع اوت

 لالا هس م هو اال ا
 اناليلاربانساىزااوهر جيوم ثوم حر بازل ارمثلاب يل ضذ املا جوز اهاك غو وف وتساوزاجلا داو جنيتمطب
 يا ازملا لكرهد لبد جلالك شداد يو 6 غفادويدةدع مهل و تفلطمل غزتلا ثحبوتسأ از واسض

 ايف
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 : مالا اذصرب طورت : ا[ رط ضر بانا بذي ملاوباذلندويب نيزك انما اوتو

 و لاجز مع ميلعلاقيو نيرا نيبرضرالان:ةيزجب تدرمل افي ٌككويض نآكمنبرعيزعال دو دان هزيركسسر اومن يمز
 هقتيو بارك احد مانو ةمسي مانو هدوسؤذندددنا راب سن اكد جانسو كك زعم ترابسو ل اهمولبالا عم
 ُط روم كنف مات مس جرل امهنملا'يبدديآس مينواناروكناوسمأ 5 جوش عاما .سالررككلاب مهطشب مل اوساملاو

 تهذو ارب هع قياس نرش هاثوكو تان فوكس ندينادكك نر وريش نرش قس و رءاج نرش ريكو ن لس عطتفسو لو
 لاقيندياروجيشووفلاب لم كراوجيشوكؤركلاب ملص ناتو عسماو نيج الذ خخ الاقي ندركب يع عطش
 ًّد أرماعطند «رروس لَم حالما |متضب غار دوتسن نار وح روسو هزارنإباركبد ندرك فو هانكس |ىانالفل 96

 يلم يدخل الا ل اسال منم تن مم' ميا ينجو «ضأن عشان شير وش ملا, مولع حول تددد كلبا اتعلم
 وك ولماو حالم عماد ككهّضلاب حالم نم تخ علم يب عش نوش نيك تحلم دعولم ءاذكروش يمد حط تنب نارك كلاب
 امم ولو ول ئغدز ااذاءاشلاكمودإبلق تنيجوادوزجلا لمد يال قيالك حالك د لمس نكو دوش اج يامل لق.
 طن درك رفس مهد يبشمه:ملامانلن ولع الز عرابي ع ملا ةدنسيئحلهطوقربضو وبل شغلانماهرةجول ادب لما
 ف كت رازبسو جيل, رغلاك مضل ب خم يكمد سوح نتي برم هدرا و هو قتشس ا اكول ندد وهو بساونشإيسساطا نب لاب
 يالا بيضي تح تدنشا اذار ةرزلاو ملم اين ان من اهي اموضحب خلاب نافمن نر دوك انجن لمئارشبكتيدرشم عاما
 انينكمزلم ىركتل مانو كج نايم ني ماللاديدثتسو دبسدوكانإ ع مغلي الم المتن مو نيملا ل ماومزبق
 م ىضومالمأ وب بون لت: ءاظذ إي جريؤصل اعلم هايكروتسرب شلاو مضلاب حرلمن انكمون انس روشتحالم
 تا جضت ءامسا جراب رعلل د ةنيبعوب ال نار وكرتك اننا نيج كروت عنم نه درسكل برغم 7 كو ءضأن مع ندد
 لمده وريمسنانكمزب كان حام حونمددادن بيض كرايم ن ددكب طا ظعح اضم الاباء داطضاد يعير عنبر اعلا
 اني شيرحلاؤ د جمام منعت عام ءكأف عم بانني نرش وز هاجكتب حمو خوف يجننن ذارقانل اتضح لا
 نعل ابد يجاطعرحاّمسا سب طغعاو اتي كاّيساواو ان حامل اق ندادد ند كلا وم ونتفنامارخو ةحامقمس

 قركلاب مان مف نول[ صف لباق ك عباد ميلا ثم علمى عضثين امن اسمن يمس اورل تحف شىء ناطلتلا
 ًاتيازاكسورلمزاداو درازتمطلاب حو حالا تبلط و ضنتسا لكلا عب او كو أ,طب عموم اذ كلن در ككل ابمهّصلا
 ناخدد لش حون ير ا قرلا حاس وحن دن نورد مك آن وم كلنك عون ندباز لن ةزعلاو كلا عضومعضوبم
 هيفا! ادد مج نمد حان مهورغبون اذراسم الجل ائاو نجاح ندمان د ىذه ريوغلابعلغيتملاب حج ةنوشم اتا

 جمل هسورتتىانالز را مه تحبواق يزن ىلا هحيتساو جاهل تو اهبضق و تجاج: خلا امو نال
 صان مغعسزاداؤكناب خخ قدصن تدباشتىإرمالحا نجاد باومجو اجو ادداعيسو وا[ مِخجاريس نالفراسو

 اهلي اقيو خاج اج حدنم ناب جبانم جماد غاذنيمز فلاب حرن ل ثو فض دركرشورولك ون عاد يخرب
 ل الذ نلبخدناو تدربت دل اهنجارنمهنلا تحد بكر عددهن زعرامما ذا ايبةعىامعدتس وسو دنم
 عوجدت خان كلانا ءقسما يده رزلمو انزين وا اعيان عل دو خت عذاب دنا نعم جارنا اًهاحونا
 مه ب ريال ءلاوهد جلَبلا مضت الى ءابلابميحرتبال دريد وبلال جوز ارميعتس ون اكءاممحرتولن كلب ذ نقلا
 خانرإب» ترو ارادلا تعزنددش اب دكوا باز يب كءاج كلاب حف 6 خذاك با ءاج جورب تشكو ابا
 يسرا محوئن شح نوب ىادنم حزني تنا ةديجبرةيع هدأ هنعرجاذاكوهججتالغب عزل ابد انجين يزانم وذو
 ادا ] [رصفا مال وهورل تعنو نص: افي ن دكت يعض غلاه صا صنمضلاب محن ءا دنا باغلاب حونشارسان يرون
 ةرملاج]عوصان ممسلا_ل0 كلل اقنى ابيجلا جان بدر ان مود هننكتعضتوبان يصر يصنا مالا كت عضفاز
 محو هيمن رعى ايصنتساو ءتصنلاب ميشو نالف عتعنتو نفرين تعجن حاتم عض دتذ صاخط جاك عيان لس نع
 ا اورفلابحوصقاازدوللا نواه بدثاو ا انيضاورتق دما حوض معن بشل لبالا
 عد كولا اي اوطتم بو ىزرو عسانا فغنسان يو قرب يضازم موانع حونمتلا, نونا نملاةيدقد
 ددو جولس! كو ع وعن ريشا با من اهاسوبتامانصن حض نيش وهو :ًارهذاع عر مانونشرركلاب
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 علل ابحزلك ند ؟طنىعب حولك انمربنكا اهاف ماهلاب ترضاذإ بال | نتكاق مكمن اهشابازارومال غاب نالفو

 4! اوهدلا سا مبا خالكربلاوحانو معلا دارب تحاك امل اذ نودحل اكان رهوراتلا م هشوجد ولن مترا وذرنموام ضب
 فد ركب ةزنو درا تساررداثاددوتس شاد نشك ماكل جاي عبالن ىا ترب اوك رهاب ن دزكئنعتايلاكهدي دش
 مث انندركتنجو ندا ماتش ار كتازَءواكمن دك, يوك هوك انج مك حاكن برس كررد م نديران فرب 2

 ملا, حل ناهد ناتلوف ءناد جس كن يرزولاب عل الل لصف اننيكرشلااجلاهنداسدابتو اا داكتد
 اناوتر تندر كرا إيرثكلاب حالم مافاوهرطم مادونا اوت احلاو إل نمل |بءيلع مل لاقي نديهتس احلا ىداوو هاجتسجو كت
 2 مناكماوجيولاذلا لآ ثو مول ركل تالا انلاو لوقت كرا ذا هر نوت انلع تمار ل اجا عال محد دزكب
 يالول ابى عنب اوه ماوه نمو فيمضتلاداهظاير لبا تمل مالا لعااءانيدسل نهدي ابتتصلازإ نعت“
 نؤملاو نانثالاد ثنؤملا ككو مقلل تغيرت رسكلاب لج نباوه ةركللاف ل ققوزفرعملبق «جالل اجب إ لعضو بنا
 عتندزوكت يلد تس عنكم رجل قسما خال ناكمووزل الك, نبارزلاللاناوه كنق شعل ارم اكان نكرم
 "جز اعوابي وحلا مضل حال ةفيظخ ةزضرب يرسم ةفا نجل | كال انج دج شدو درو ناكاموجويو 5 خيران ناكارعسسالا لات مومن .دنذاو نكن تخوس عيل ضنالإرب برض ضدالإ طار طال ايبمنمو مز
 عاقل نم دونكووبار]ك :ياو ملم تخجل نأ و ععن دش ندد! تلرصلاب حافل 7 دوس درزركن اكشاي نوج

 لةالق صوان مبوايل هد وتل افرملد نان سكب ماقل ءانيةيلمأجلان ماهبجولوانلولملل نويسدبالنيزلا

 حامل نولوت مئالن الص اولاة اكنادوسان أحلطا طومد كلر كب نوبل مم تلثوا نمش حول وف تف اذاوررعوبا

 تيئلامرلاو ةانلا|هتلاوقلالاتيي ندين ادركنتس حالا برذو يزول امم جرفل موتل ىثدكلاب ةضادحأو عيطت نولونعي اك
 . رعسعل جانرلا ناك خال اه ةرهوألا ع لنا اههكلور تشم جرف سال ل جوردان سوهو غالبل بالو غول عبرد

 . همت عل ولعلنا عارف عا اهب ارا>نداد شكولا يلا لل ذلصور خاهئجو ب|تلاتاتنااذاف
 1 جلو قفل لم |'هرحإو نتنب ناش ميا هاج فلاوهو قط عج :امنوكتالك إل انما ترا ذاءق املا -جتلتو ةدحاو

 1 0 ان ىلا نيدو تدرك ل قيرصونلنجز نونا محزم اكحىعلنمذتجإلا زم امي وطب ذلا ثانالا

 : عمرا نمارس نم الب فلاشي غريبا نصح ف ميال اهبوة رت تيارل اطيب قريور اب ن دحر دوىلا'ممالاه فضح
 .. اليدوتنغو بوجي ناوهسازارثيانزبضجرهو فك ول اهضادإ ما هما. كيال ل امور اونلا نضوهو ظن عرلع

 "3 58 هو قرب نديثخر دون دش شح حاينل | لشممّصل اب حاول ن شي شن وة امال ل اطيبار مدر نفس ندي ادرك وك ض ات وع

 ا ىارنم حالاورب به جواري حالاوالالت مل حالا ادباذ يهمس جلول تبكسلانب ال اذ ذب ماثلاو ملالاوفلاجأل هرائس ندش

 بافازتخوسم : ورش طع و [جوللبإهن :وب شك دوز ر وتبي. كلاب حاول كلتا خال اوربع ل ىاضيبج الار ذأ حرق مسا

 - [لنييزن ايمىاوص مضل اب حوت نانملاد فيلاك حولا التل حاولا ندا ندين ادركم كو اررساجنداد كلنريداور كر
 - 2 ممل طف ضايب ميش د اكو ديب كلاب ايل كيل اكتلاؤ تدزول دئا حوللاف توزولوكا ذك اللاب

 - انزيلاجيو ولد ديك ن اون با!تس ليو وزإك اح حوتينب نم تغب حوتم جام منعأ نعش نازجو هاعزانيشكب ١

 . هنهكرلاج جب عير واهبكيد حو امد لبوطوا حاتم) ب عفنراو عم :ندامنلاةمد ويب هلسوتمةّجع
 + لكما ذ طب عع دوتس جب لم باتكلا وهوا هوك كشوحل ةزخبكل جاكي شيب هدنؤملاب خلى عأو بولا
 0-00 عنا ماجرناذ رةغلرنطد حدمأو دوج باث سرد ندرك لك حرم حبه نماورككم زد نس ايكو د وا كل انحرم

 ١ كعاهو ترانا منبع ترم و داير كلاب جار نريعمجماؤرلشميب دشنلا و دكلاب حزبومف منك ععندش اش
 78 وعلابجورموركلاب جام برد تجاهد ترسخ جعاد لرد تتل اوكا جروتكلا وهاد اد عندش اش

 " كهل امال ناوهو امهر كك ميزنلا تحّرمو عمرلا ةزرغجإم نيعاجر ا ناكدل حدر دافعو حئرعسؤم لكلا جراو
  هةطكوانيكلاب عمد اهماجمل ةزماوسسد ندرك عانيدر ساب, عملا بإن قضم ندكوسو نريلام محم ناعناتباه ورام متلي دكا كلابومعلاب مرلا مالار متن عن دركعال حزم ىجدب احل ذاو نع باص اةلوالن لاني ررلا نوبع

 : د



 رع 2

 قمت حافز كلا حايقداة نو ءدالناناكب دقي زان لثيترككلاب حرق نبش بقلا وهدد دكا كراوتسانتلاب
 رع يرلا تحرقورنز نذل 'بوجإي كن سماق قاقج نه اذهدق جريان[ كلاب حرقم جر ادلا مرا عيتق جدن
 شرد ندز نطو ن زرت حرق يم نمةحرخ واط الاس رنج هزل لفك معلا هدف اراب وشب ثادرور فكم ذنب
 الوز ددوحنتفركورلفكبو ثجر منجم ان دروخ وزد تدرك درب مث الش هانت باذاد بوجوناند مركندروخو
 ّ لفكر دروحن شنان كي دنبددرخبا لق نادند كررؤ>دىدويكو ب وجر دناكش حداذراو>بوجونالن د مركحد ثنا
 مش متجر حض عزف قف كريليطبون دن نافج يلق ادبسان دالك داب رند وغةف كى وذا با"تكرب اج

 8! عيقوضعدلاقيام قف معن دكرتخون دكر ادؤفلاب ججربتلا ورا تل حوقلا د: كتر غلاوقفلاب
 ا : ضل افي ؟ن أك معن دما ندر بيلاب جيم جدو
 هيتنيورشأب ساطي ثرمادرا ؟:ادوكن اذ َءصطت بوث! ب ميالاذا ناطر ثري غور امسزا عورتسي ناد دحاو

 .ابتموإص نكيرل انا مهدةنبملااومم ملا راسا | ثوحلا فد ِكرتعلاب جملا مالاو عملو نال اهرحلول يف
 ك!ةيراطو يلوي ليقتسا اذا حلا سرق افي نسما شنب حب تياروغلاب جرفل مش ام تبا اذا مونملا جرف اد واد كلذ
 2 ثساروجروسنرشنادند ماتو حياة ئذرق انلا تجذل اَيب[نآ فداه عار ان جنرشاربب حوف جاوم
 معاند مث م عدم ىلوحملدالاةنسل ا رالن يسم رض دانس, ناو ناك ا تتيناميزاذل جملا نب دانت امد
 5 >ةثيدراتاّمايرلاو اي انثلا سن نانسالا نفد نلااإب ان هردحو ناهد حرتو عيراو شارثهملا عرج لابو ترف مهاد حرت
 ال انهبرشو داهنادباب بالذ هز [صلاتغلاب ماد ملنج ضل ةلكو لزب كين ذاكو جنيه: لكو

 تتداورلاغ :را مالكل اراؤ اورتن هدر ريق زم هم ملمس ذاائيّْسِيلع يتلو عبطلا ةدوجراعلا ع دان بج ةئالثإ ١

 جاوزنلا ابيزرعال لذ عمصالا ل 8 ماوهزارد حاورفثف ان هدد بانا هدانكن يمزرسكل ام حازب بكرب نال, ة متر اذال هلل
 تلف جاطواءراؤاصرقبداقاك.وركلاب حرف قجددتنلاب حذرف ع جوزي مادزبلغد عادا لغو ناكل
 حجزت 2 ةقربوو كا هزيى فوكمان كيزملادمضلاب جز كس قتخادن ا ويررغلاب مرور ازال ههه تحرلىادزؤلا تخزفرنمو اهوازفا
 3 ادي مودرز ليزلاب ملح لساوجتن ةسرناكادنان اك دؤبسو عزرساو هرب دوثساو زيا نب ذنب! ذذ قروب
 .  ةتيرشا نمو نادت انو ناددزإ ددذرد كئيب نعال قب دوعل شل ودم غيرلفا [تأكمغن اندشددزو
 ست 22 مجلاةدانريز درج فطوهوزبرهاالاس نالكت لف مد كايتش كوادر مدركىرادراهبذجنريجبلا تردّ
 ةقيبرشتلاو ةضلاب نات نازجو تجن ار كرمضلارف نرجو تبدو شراوك,ه ف كمجاثذا ندروخ كثخ تيدر مدنك
 د شلاق ع رن ته عازم ندروحب اذارجزشندرداروس حوض دثنا باش رد ةريهبسو درز كنر وسب

 ران جاقم عبو اقلب وهو دريدا اهب نوكي ادن ايار فز د برغش مو تدرواداءلب نحن اثد يثلازي ومسار عذرا
 ةميمز مام ومر بدسار كو اذاً خل ئ ضال افي ند اب اوحوزف مثجو مشل دروس علط ا سايثر يتطلع ج اذ عمملاو ميألاغم
 كمانوءناكوجوجاد ىنجن ءادزح خت تعاطف الادب اها تدرواذالبالا نال كلج ايمسورلانمنوكيامَدش اجامل

 تت د وجب لل قرض عدو باع دب ميكتنماوددكيلتلا فق دلكرا عودي دخلات
 قلك" و شوكون داو دابددو حرك دؤيؤزهانهربانك كك ن ماكل ٌةفكض دخلا ذك عم يعش و نيو ها مج نفكر انيك طيرفخ نات ااااددونسن دكر مال خي نجلا كف حانون
 حير يكول حيات وهو حدر جه ثرحللذ د دل ن رك وكلا لؤد شددندل ح حرك ملا ندشازجوو 5
 -س كلي ود مو ركش رى ارزدل جتك, ومضّصع هل موك زلاوهر بيرك > جكسراحترشا> جيك مإ بكب غل
 جنت لفي كبور عب ليبد بوو ركلاب مكمن ةدرزناخ حك حوحدندل ورك زيتلا نمادتسر و كراك
 قك ريا ائيكلا)(هدَصلا ثرملاؤ د كنلو هدا |عواجرب مك نفث فربو اج سل كن درب ثراثب لامه ماشكا ارنيمز دان

 : يمل لات كن ولج رد كريب كو زنسو رض ذهل لجو فكتب ولطو دعوطت انك نجئولبوءاكتفت
 - :ايازع موناكو نيكي ىهت اكو وادلب هيك دنرادن ايزي دوئاكولج غاررسكلاب علك مرت انورنم تغد حوتطس وهف
 ٌلّسلاباههحاراردا مئانمانأو ارضكال3 !ثيرهإؤ ندرس وبوندزر شت ىددإبود مك نءاوكزتوااوشسكلاو
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 حف ءافل لصف زيكو انلادمادع اول انلكراوعرلونكرداونلانموهدتامزطلانباكفذاوضلإ فا 061
 نايت بابو ته ةجكلل باوبالا فو قيضفاف بابل ايي حن داذكو نازجو يثحزاناورب او تضيو ب اك ب

 اضياح انما وعي ف اوقفتس ار لوعفمنع ل عف وهو قالنالد ماصاخريل هرسإرلاةعساوٌيف ةوور ادد حوضمعساوىا

 ةَحماف هله فنعخي قاماو ىنام ال ثموهرتضحلالا_لن جي افسو غانم ديلكمكلاب حانفم نتجت صنو نتساونجكر اب

 ا ا يس ا ب يما 8
 د 12د( ضان عضوباب ىاجب نوجلياى د تسويذا كزاد نسكب ئو نامدزا ؟ضازاد١ مح تتضاو قاتلا 092

 ةانسو لعد خدم هد اًعيركلاوهضلاب تءاج حا ةعئبألا كلا ليش ط عشب ًمادع ضل زمز امام
 قاعيركلار هنلاب تواج فرعا ةكمجلا مناي مزن اذايدعتمناكان دوال فيو سلا دو ماد نم يغو عين
 جرم ثدمؤ دادوسك ماد ندب نارك حلف تنهب وج اناا مجد ثيودل يوتيب لسد هدد م

 نللراش كلاب يطل ولاعاذايؤمالقعد ماس از يالمازب لل طولظلاوريلعةبالسشالوسرتا بش
 خامل اقيو ومس اعف ادتسواس جضلاقينرطبلاونيجفلا يال ازا لوورنموضتغيركلاب هن كوينو ف

 هلال ؤ ف زيال تيدا: و ملعون انيدل | كيرفاو نكركداند اش جنن "ايلا مخدر بالقرب حوفم وه نيدو جنموملالا اذهب

 ةٌعزو ىددعتلل لاقي ناكدرثمضلاد قفل يزيل دمع الكل املا تهئزردن ددنعيضقن حتوم يل ! يملا قيم
 ةاتلا سود اغممنمكل ب حاس لعوؤقمىوداوكلاب جفمهرلا شمالك 0 ابجافمزترتج حم

 ٌمولَص نلبجل اخت ناكلا ل اةنيلبجل انيبامةحوننملاسلجلا فش فلا حش ل اودان خذ ليبي نعب سلال اذا
 / نيادد للبنك ةسليالمؤلسلا ذم عيب ندا أزل نيج اود 1

 3تجاتىزذانلا تف از ههنيس خذ نوكساة يبن يهجن عض اوعسون هاري اواوعس ذتنول عفت قارا 0 يسال ىلا هه داكشل فزع دين اجلا لإ ع
 |. اتاك دال دوس وال انزهزلاو وفنان جاوا تيك عر مهو كتبا ذات قشناو يا: تت“

 تزيخاوانبلل اهصفوةحاصنلا نكن وارصاختو رضاك ذ رغفت م جلا رصف قيام منج ععندش جداخم تسرد درع هراثك 97

 .يلاوذاانبللارصفاوايملخد اما لن اذا غل امن ورمل كناذار جا رصفأو نم تننويصفزب ونزل نع
 ٍ 001 1ك ون نادك نطل نان حن خالك وشامل ل تارت

 ِ مشي توباذ لايف اوارساذ 0 -

 ليضدعي ظفر ظدمكنج حقد 12 ضؤرط كرقلا ضلال ؤو شاب نول كيش و شوتيانب يبس متنا لف
 قت ةالكرب رذتلااورضلاب حامف د رولان وانلعى !َّح اظضزلج ل عو تتم ةدرولا توت ريع ا هممزس | رورطفا 1

 نإ 0 حومن نو رماظْيو ن ولان ل ونتنامروهلالا مروه اواعجلذ ا نوؤاغتب هر قكاب حاطضربد خاب دوسيواح 6

 حلت اانتوني ناانفجل اهي رح ماةطواضيو ىذه فو ىراكسر جالف ماَصاصوانحتن ثلا ؤوريعتلس نورك علت

 لف موزوذى اكابر ظظتسسا ]مال بعزل ل وتو ءاطب كا حالف انتر ةييلو ةايغ!طعلبق اما حواس رول انطب
 دعططيدوثاوالنجيرمل ماودوزدماتك لذى .ددو اشك كلاب سولف ثول انفي ضال تعفو حال غل تارا

 ”انايكتل ىوم بما :ايلذالإب يل نكي لاب” ىلخ وسط بل نك انكي يابو ققهتس دل ول نالخل جيل اد
 درا حوؤم كو منَ توتو ن بد عم حونقرلا ندد برتبوا اهل روزفلا يش فلا كينان ىلاباوبهذا ناو جنش
 طر مالا حف كيوان امْيَخآَو تضع ددقلانخانو يجهد ح لقياك سلا عددحظ دل ماقلاب حو
 ”انلمافزسك مان تعا هيتةنافلا حف ايو ماتا عادوا مكن ين اريد لما سعفاو يف
 اشي ملا - لباأب ماشا ياو خا ءآعي نش خذ تلرزعلاب عبذ جادا حايذ عن ول وقيد تل هاج اله اناكو تاي

 2 ا ا ا وأ
 هداستنلاب ف ءاغر يعتد دوغ شروع نعسان مابتتساريتب نائانالختادؤفلاومشلايلاهتلات» 07
 خب رصم روع تحاصِلاخدل غربعو حاغ ب اعادت عملا جزمخملق بعل مدل اجي زنيجهنا غيمانفو 5

7 



 7 رع مس
 السم انفسمؤ تراكي نف تورد مل ا غصهضيتل بة هيل صو ثور كل ساذإ مص و نال: دهقسسو لع

 3 لمن دز مهرب سد قر ال نيزع دا رارلاهفصم نمو نونا كن ضويفض بابل لاقيوراطذإ سن مياهفصم
 نه ؟بنوفلاب حالصرران«كنمريشنل اورشلاب مافص عيان اغل اعود الاربعه اراها ترف ؤو
 صلال الامل )كلاب الص كتباب نموجو كلا يدان ميار تضر مجد ضعآ نعغض در صمبضلاب جولس
 . لسن ف ان ولهن دركوكي هاما فصيل قوركممان ماطت لاثوكلاب حالصنعمب احلاضاد خا .مّتدد |ّيطصاو تؤ وركوب
 ؟ططرَع عصاه كصعرار هاث كو تشبددو تنس حنت ساوطتف نتساوحن دركوكي حالصتسا ملال مهرحلو
 قو كريتكح صين مصخا اهم تشردنيمززلاوكلاب اعنا ذاخلا ماللادن يحلف درو ]ملف وهدي دش
 رو ناحوصدل حئداوداوبدرفلاب حوصرتسبإ وا نعسو جير تو سور يزد ةفل تشو ةقدن ضو هالعارج اذالقبلا

 بان ةحاط باو وخر كرضلاب حاول يذ ناخوصونب نبل نيو انسوَصلاني وضل ثيرذل  دؤتسا هوك
 نرركراوأن اين كلار مضل حابص سيما ول كلاب حابصرانتسا بق لاحاصنادزوشم از ضم ما مللضنان تل اتعط
 كلزو قمتلارمنلاد حاصلاوصل 5 1 و اكو تقلل ايو ب ازع يصر دادزاوا اكسب عصر مياصم كأن عع

 الار ندب زا عد افي كالو لقيط نإ الك ةزبخزمبوغتيكلا:ال قراء تلاد
 رضولاَتإوزيريخئاداثلا صل اقره كاو هرمل ذليل ساننا توصوه هرقل ةوةديئعوا دنع كاراثذد حيض
 بايب حاضحتص ىدرممان جوبضمرن زق تلنسرةحوبضم هابددزادامضلاب حابضاليلق داون .لاقت ىامنوليتشناد
 3 ناطيشلادعقمن انلظلاد غل نيب كرما تن عتيال ثيرهلا فد بانذلسكلاب مضيع اذا غي نحت بان لارنحم
 ريل جيلادولابلوتق طءائلاو زكلا نسعي جيا يلع تر جامد سكك الع تعلن كل عيراد عضل ابنالذ اجمل.
 1عباو اج ضاو يربو ا حطضمورع الم كوشن ب كنع انهن دانلجرجاذا موننلاة داس تع تحضر ندركدود حرص
 نسدوإبو تسوبسارتلاب يورتترةرمحل ذأ ارض تج,ترتورن اج قش رهللا وصلا طس وو ميول اوهوروو جيرض
 اننامجتعسناكور كرس ود كر سايرعدب | عرومملا تدب مان مضل اب حار كلاب جاض ا هيجداهاجرب طال تون نمل اذ

 اه سوالجلا ىو ًييضرا نصوح تجرى انيللا تفيض ضي كتر يشن اب جايضايسد اننارد غيت :
 لائم دكراشيرو كلك عبط ت2 ضأن عاري جت فوكو نرش امى[ مشا 0 ءاطلا لكن
 ناب حيدرطدو وحن اررملاب حرط دعب اواي وفل الل نحرطو مب تحرطومنحرطن خان عجرط مزف ى ماب حت
 امهولكلاةيراظمد يجد هل مضل يو حارطريس يجعل لي وطرلل حورط لن مور مم من ضطلو عفدلا ةيبدش حور رم وول شم
 قنبر كم حامرطة شاذ ممهدانب خرط كل كدا بج وط ذا اير هدانب حرطد لبوطنمك اب يطا مانس ن لنكذ ارد نسي

 كوك ن وج ةزيجره سمار سرضل اي محال لمني مازطا |. يتقن عغيرونخز دس بلابل حوف ع جم مان ميلادي دششل
 اذإمكقّمل هيلا تضعطو بذل ةالمادا غلطوهذ ناكل افطو اح اضط ترعى تاتش العدول ابيض اون ادن انيو
 كي رردءادزبناتخردمكلاب ملط ملط مدوكوةدنامو كتيوشقفلاب رهنملط سزاو اع قطا لاقيو اهي تعلطس
 ةلجواانا متيلط او نلط او يلطف ايعاهت بلاطو علطلا ف نغل اوراوحيط ناز ش يحال لن | ىد رض مأذ رويل

 ليز ولابرط نكد كك علط جمال ايلا ركذلا ميد ىوتسب هدش نانا مدوترسكل الط خالط دلل ورانا ولطا فان
 يفطوهو تاولطلا ىلطوعضوم مانو رعد نم ئكران كرات هجالطلب اومنم تخيرملطة ان طن درودزاروتس سديد
 ٌكاطن ومالا الول ثبدحلا ف دحلان الخلاط الص لجهات فل اب حال عضونتر خلاب عولطدرجازخلا_فلخنب هسادبعنب

 هرم اني نتيدركترنلب حولبط هوخاد ىلسالادلب وجنب علطوهودداربددن اضل درت ماني ؤستل ارك طنوقيألا
 امو ةاالا_عطد حاط ضخ سزلاهب اجل اثمن درك ع كرجرسكلاب عاط ىدرت ماند يشمل حاط ل حر عاظومن عنتر لكم
 نطلب راوملاف هاممراارلوببوطو ننادشمزلا تاعلبلطل اذ دج ا ىاليد مكشد دل نتج رحل اول ابيل ىلا مطثوا
 د انهي بهذورتجئاركوط وع جضرالاو هايد كله كءاظ مبا د (ض أ نعم نرثكاله حول خوش مان
 مطل |تحوطو ًايباحنتخلدنا حد اطممهتمازىأوون اميتحواطبول انهد انهن :رازاد البلا 5 6 هاه

 اج

 حوف
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 0 ا ع ع'
 ملام اخ 000 ادد كأن قب انئنر سن ديد 77 لانم ككحوس

 حليم اناا حسم الدال حيال ثلا ؤ دننددزتفدن عيوب جوبسزحابس لس ها قبس ناطعج
 اشرد نوجن اعيد مان حجب عشا كذاب اشو دنا عئانم االكهنانملابا ويل ثرداؤو عنووزتت عوج زعم
 ب اكنيكتلاو كارلا نيل لطف ناسإ>ومنلا .روامن ايمو دن دوجيوعس عرب ذوجزيحاس

 0 لتي ى دوعلا طوب ؛ايرخادنيعاددلا م داصءلضلاب يش رشم نيعارّدلا هشام نعى ازيعارنلا جوُبْتملحرذارد

 تالبرلاعاثنو باو ماكتب مةهدرجت ل مداآضيا [ضدرسكعبو# نأ د عع دج حدزفر تم ندين رركروانهب ينشت
 ريكا لينال اء عدا سنجد تعدد )نجلا ,حل» قربي نال انج وهد وني نأ ناب /رالا ع
 ٌقيرب ب انثي ىهحت تطنح) ضال اتموجيض شاملا) ايد رجلا! عبظاويىنلاددوبغى اهتم روبالىنل !ءاغنز

 «يللا تشزيرتف كلرزسا غلا تجيش ون دكا بو هداثك وشم سلاما هريده رجل اونو رت مسيار خم ةاق
 لائيبو مال يحإْشس تضاف هيرصتتا حرش لش جرش يسرا زاد ميز كس وكدراي عرش تسوكى يؤ تدرك سن دزبافك

 عضو اطيلرطس عاذ ندد. كرنيدذيب عددي دشتلاونيتصفم مطمن ارد حرش ماليا عال. نونلابنيساش
 اين قسد لجرلا فل قيوماراهانعبل جد عاب اغشو هلا مازمد غنا يبن ع عب غن وركوروموقثت عاقشا
 ةّيجانخ ةركيناوج حشر كبو لدولبوا حش ميذاد» ىحانشبوم كرب ننلاو مضلاب حلذش مقش دريم ةئاقشو
 رويعئاناعشدرعزعب امله ورالا ةّرجوا عاشولملاحاننا جحاش ا هداك دربجدمهئماعركلاب مشيا
 رؤشلا نوكينا"اعوشللودن ايدد مب عوصز اح وبشم هاخرإى ارك سزنلا حاشاو ضع مجوب عاشاوريجرس ايمن ان
 ء اس موفضت ترس اهمايرتفلاب حابصمد بيسو جصراّصلِإ ]صف ممارمءاع وشم مخل ايو دّسيماذ

 انبيه ييوشتلاب داريالو (حائصتنياو اح ابصرعرل تلقوا بسوهنا تصو ل تاوصالاذي ندركدادمإب علا داطمارئيبص
 "د تكيصاو متفلاب مو:لكةحوصاءتتياوريذذل قياداتإ كيو ةصاخ ل اذاعة صايل نيا وراص واو صاوثيكك
 وصل جرا يقرنم ل وع يصيزبح ماني معاد فلاب كلا ماني ن الخل اهبد نكن نع رظوهو عاب ذد اصمت
 لشمويبتهد و لكظمو ن ايصومو ن درك وبص عال صاع يصو وبعنهالنجو داما, ب|شتنعلاب حوبجج ادمان تندد انج
 . فاموصيام متلو تجساو ارد ئعصتساو غارج.كلاب انضم ن يصل اذزجالا نعيركال ز دال شمل اؤو ليركسو ناركس
 ناب تك وبسك احدت ماضممبال صم امانه دوممالا 0 ف نير زغب دؤض هدى باندا انركدة انو عض

 قوس نالختسددّيككلاب جيد عمال اب لابنراد نبل ولمز| لم ويصادد طابز مصاصي سادسا
 لابو عوطشو جوا مدال عام مدال ويك فلاب عاطمد ع جثومخهتاوجحلا طب ن دكت سردرهجعتنعب لع نمدمتسا

 1 ا ا وب رح 3

 امرك ك ناب حرص دوجا!ةانضال اباه رب اب تارقز اكد ل طابا جاطمت اقرت اومثواجز اوك اند يمع"

 تكليو انو كشوك ورصازن ايمن اند دنك ارب نوسضا كورن ييكتج وصال مانوزادا تنعم حد جربو حو غلز
 :اج اهب فركب نعورربش وهز جر هزا ليزك يضعتب كمن هبدصجركلاب جاهم هيج عراة ييكمراوتسا نيمررجرس 6
 يدوب وص عرمجرماخطكد ل ان*ب ل ماند عراعوم بس خيبانو نزيك دمر مري هولل انا الج هت ون
 دياب اصلا ملال ةئىمداب ورعب احافكر احا مو حر اصمتمْسو ناب ءا حلا حصن او امين ععن دش غيم هصلاذح
 امهّيمح راهن: ربل دل جزيسم موبو دعت هلخزنم كش ودو دانك ربه جازبكبضإدل حارس اك خلك, سل انئاوه
 ١ جاسةرشلافلصلاخو ا يجصتراصو تذجا دازكث وعل اقمد فنك واضح نحلل حملا ىو ومهام مكن
 0 كادي مزجو داو رعص تبع رامى اهركلابح برص جخرصلازلاب زمان ععد بو ةدئان ميبجهذاسإاخّيصلاب

 | طن اداب وتامين وسب وردود نرجو مناد ؤخلب جدو هييلاظند كلا هزة ير جشل أ نصح
 ددرى در مان كصرشاب نهرب هودددنج كنسورد انيئرببم م عييت انتخب انإا امص هرلج شيد جولا يع سقغلاب
 اهوا دارو طمربالا- صو كر ورنع تناول ا يغيونع تيمور: د نعت ضضسل انين دنا دركى ددد هاك تنك

3 



 رغا

 ندرك م دانخركلادقفلابة حان بسلا لصف ارفع تحناو وي معاذاو بهذ ةرئب ها ما كان عم
 وم دا ومايلعَمةدعوبالان امانى البول ارانب كرا مترلَوه ش اعمردن دز نصت وتس م تفب مع
 ىمح تيضتل اند كد زامر دنريكى وب عيت درعك هزيم مشل ا ىعس عاسريؤ اراد باضذلا ويتلاَو كولا

 هاو اع ارارخن دكت غصون دك ايٌقانبَو أب عيْتاِلَص كر صعلا باع نلحدرإج هير عتاعدد»ولتنوا
 نّونب ملاناومنمتيجت اذا اذكنين طمس ومت بدلا ةءارب تل اًسسَس| غربال راك هصمل لعب هتد مزن ءانحم
 هان اغصنمديدشنلاد : ابحوتبسو نالها ابل ونيس مجاني جر تاس ملوفو ثيئانلا شور :مرف كم:.ال

 0 [نيئرتفلا ناف سورقلاو حوبتلاالالوالا جوتغموهذل وت لع مسالك لفت
 دنأسا جاو |تاؤدب دادل ايد مالو لبلاضينتلاو فلا يوب ةدحلوب مغ 9 وت مالكلا عسل وييسلاةد
 قرطاج عد لحل طبون مان حاج لتعم نسجو ورعب مجد تثررم يجن كنك نارا قب نشا ذكددد
 ديعر حس :له-ىانينمج جر ةشمو دماعنر ع ةزحار يجلد رحاو جلع لوب موثلا وو ,طسسد نعى اهفلاب

 وسد أو عادل ادرطلاازئويصو تسد ق وف نمل اسعا ء[ملا حل اهب مزال لعتمال ايزاندشناددو ضأن عب!

 هتفطوايي دش ا حاتم مولا ورطل اتاذكو يو ة حد قودَيلاس دان ايبصتو نازي درب اسحب ولحوم
 'خاسيو نامسى اير شلاورضلاب حاط ع ن حع لنفس وكن دش مذ حوت حوت هزل: )يسم ةري رش هل زج عص
 وهف حرض اة معسل اقيافتبابىودربنركككا حدس اس تحاني يح ووحتى رجلا بصريا كرتكلاب غمربزو نيم
 اكرئاجىف تجرواجسلاملاتجسلاقيشاز؟او دبر جروتس حّرتس بينغل داس نالذر سو حددم
 جالالشاؤو غالبو غيلبت ل ثجإ تاممالاو اهةيلطت ةملا جبت سرا انالف تحسومخعلاب تحادو ةادخلاب تجس ل ادد

 4«! جينمو نيتمسب جرش ة انو ربل خد عدل جرس ليهشلا جشلاو اتم تلو ملاسرإ نا يرتدو حاطفلانم ٠
 53 جرس ميلجر نيب حو قلتسااذالجرلا رضا :زعورعنأ عوج مان ومنهر رض ممل مسك نيتمب عيل شم جرس يثمو ةييرص
 اع عمار وسو وبدن ودل شكل ادد يوسف مان حابس ءازطعد زجر هذاذادد جاره عضوممان دكيدوسدنلب ل دزب
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 الاد نيج جلا نالسفومو زنا نونا مويسل ة ناهس ءانملا فمر نل ذولي ده تحلي شولركركلا
 ماض رالاهتاطعسا تب مخن وتكو نجر هوهالابوماب تس كرزبو تشوكأيز ان هىددديدد ابك كمزيئاج حارس
 مانو قع نام منا ملمس نا شون عع طماط سنو تسمن نإ نيد نال: رلا طش ون دكني ريطش اهب

 ةرطس اههرحار ىلطسو مادي رشنل اورضلاب عاطس ل خلو هانز ل عتتم | ىالجرلاط شاوي لال اكل اهب بي دغينهاك
 : لس ندرككث خارجى اجو هاكرحن هوتسو املارف عمي ةٌراجلابا هلع ا ايةافمجوقو هدروارب د كادر, كنس فلا وكلاب

 مقيم خلوا ماند ملكا لمدداقدل اقسم جدا, معن وحي بانءةعددؤ اج مان فس كىدر] لا رس نرش نهوزارد
 قفص رنز اب تجزحودنزود جادو دهر كلاوجد نايس كك اسمان :رسكل ب حافيس زيخنب هه بعيسا سال ئنزا

 نسال تورش لذوي دكزم عمجوهو فسأل عب الزكذم برع ايركتكلا جالس شاب بين زكر اقر
 بيلا ف ددد حزام فوفو نابدي جواجر ديس ويدياب مالسإكل شاب ىوجىدرد هذا حطم عزل سمول لال جرو معالس

 لا لابي انو مهتم اان تمن مه صميزفلاب سس روتس يلي لاب الس بم زاعلا علا ا رسراف حلا سم داناك
 0 ااا 1 11
 لاجاولو لل اومضلاب لسمو ايلا بابن ع ضي صن داع اركدد نوحلاس لورا هود مانتحلبس نزلي مان عطب
 قطوه دزاطعاو ا طيعسوربداجو ا نهد اقمىنوزهاوجتتحاوم جامسرككلابناحغعيملاةئللاو كسلا ل نب جك دعب
 اهات ماوعانتر ركاب ندركؤ اساء ا سيزال انس نهر ع ىهد ران مدين وهو نيتفسب عع نرش عزماوجُن وكلاو
 )دز ٍ بجووسز؟ديص اس هزيس قد مزو نيدو دسار ويد تجاندمكن ك ةئاتن دز تما ماودد

 74 6 6 ١ ٠
 ميسو حرابادس خاتلا لن لن ازد جرابلاب ماشتنو خاتلانمت عا ط اطبع 0 نركز ةيجووسزا حونس

 ميما رامجرابلاوتنماس الد امغإتلال اخرها اناو حدابلا دز لانع ور نعزد وبل نس ديوب ل نزع غاَسو
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 0 اا 10 0 ْء
 بكوال امال خيرت وو حاترلل تانرلد:حاضتفل انلجل اهو ناكرزإبد ند كدفلاب ٌردؤرىونادصيودوم 5 7

 اس نايت عر حد فواد هوك مشل : د تكالانمدادر اين َنحافرنالذ لاقي در انقل املايخرت ع

 06 1 1 1 7 فاما ردا تدتبلأو اتحد ادييلاب هز سو اذكر مةنغجرشس أها ايمساكربر دك ز ؛ نيازي َُح
 راو تمعن ماذا ئه نيد ىركةريركلايدحاطد دوم ان و 1 هين حامد رلبجرب مصيلا ببر خاذا بنجلا دور لحرب موغ ُخ اذارالا ليل اهريرفل رو هداشس عار اوس نزف هل عاد وماثو نال ثمرإ] منالوآضيا خددذدزع ا عادم ئعط

 ريل اقيدنازحوتسمذانردان ع اهضنم عتبااهججانس تال ثردراتنمماذالبالا ةئانبانكواهحايدتينما ور
 (ًيضرلوق نازفو تتؤيوركذب جحادداناجيفلاب حدر خمول ئانف ,ياظعذ نهر هلع اوامملعمشع اذاالو ىلع
 ارسم سودد هل هال شلكو علوه سمو نيالا لموت يروق لمجد ان مازماحدر كك نيحوا نآكو
 5 ,رلال ايو مكيعر بهتتيو ممل ةءبلئعو تود ضيأ بدو ةرادوراداول ان اكدعرد دلال حمدا كلونكواولإملا ايت لاوس نانا انكال :ياتابلادداولاهلصاد عوب, امج عباد 5عانأ حما حادي متحارور ير ءدجول اي ىو: جد بتطوافقاب احدد ناكم جدنا خرد مبا حدد وذ يكل لاعب جربو رئش مم

 8” علم عار امهقتخذلا عضاوماوف جدام نابان قفلابةعيرم تفل يل نزيمرمكلابة ير لللا
 ميد زياسا حد نكل لهورتحارلا عجة ملاح ه جاد اوا لاح ججاد تلققل قي حاير الاعب نرش و اشو لش
 نقول مساوهو :ًاسعملذ: وهو ءاكتابشزملاب حادد ىذدد حيوان ارو حرف كرل وو بطو حدنم 24 لاق ةنح

 و ىثملا نمحادرباوحزحل ايد + ىبادتل اياك ضأ ى معده ميغ وهو نرش هاكبا شو ليلا طا رمل الاوز
 ملاوحإو مههشاذا اح مالد كوبا نمزالن زان اتيبو كح ضضنن درادشس رمان ىاج لابو روتسو اش غلاب امال ومب ك عاودد حارس كلذ لعن ل اخبر تميس ءاوخلاب تحادد ةادنلارةمبملا تجيو عب در
 رطب 3 احارو جيلا بو ا قيد جرن اكمو جلا ب دش ك جار مويورر تقتش اذا حاتيمويلا حالا دانك

 حاول تهخواانكب وي تحاددىدنلاب حان رالاوهوزيِعراو محي مزح ذارتحاد حاب ف وعلل نالف مارد قروب
 ع ةئهاعما بلف نمش ملا ضدرجددجتو اربد محارب يلا مادو هل رانموإنَصَما ذازعار حارب روزا
 . الممر رخلا جدد سلا كارالو تجر اسلام |ودورمل د رزعملاو محارال نصي حرب هون يب|بلا لكني ثمكلا درت ايرمتجلا
 0 ا ٍِ ل ا 2-7 21010 0

 ادهن ,ىؤبش وح ع وزرولكدا رب وداذهلاطج بيئي مب بّيشمو بوشمزثم عمو حورمومف جيلا يطاذا

 ش ءالولا حارا نينا كل ملل حادأو حاملا 1! اطدر كالبالا حارا لام ن مون آزجو تس وكن تفرك وجون |ئ ارد وتس تيرا

 اجو تار لد سال دول اح اة يحس فراس 3
 نرؤوازاب هاكناشمحارا هاكناشارروتسن درو ازابهاكباونعو مونلادنعحتملارتالا مازن ثرملاؤو حؤرنهد

 .يلاعورةسام ككز إل الع جاو سا نتشادرىوبو نتج اساو نتا نرثل ل سادعلتسا هلكت لذ دهلمالا جي يتلازحوما
 هاينانكدةيوزالا جو ةرءاممدجإ ل عماث اذإ حر نيب جداد ] ايون د و اكنا هاكد نباداكم وم جزل ىللاو مانتسا ا 0

 ٍتيراجيوانالفل ها حانراوطأشنلا حانرالاو حاوزلان مما. ةعؤرتوةحومملاب حقتووم جدزخا ملكا جوت لاظىا . ١غ
 تار اهيرن لولا ثرملاو دات سانروا لانا عغبا تحزحل اي ىنددد ثرس اش نار وح خذ دوح خاف <

 نوركدود 2 ءازلا ]صف ىراحئررللا ب يرهشم دوم حور ءارقلانعضرو ناجعرلاو عزل اناس ف صقل اذ 3 جن
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 ١ 3 م41 : :

 مح  قاك جاب حومج ناز لجو ساي لج رسب كب شومر ردع اف جعددإبىدد مخ غلا ن دوف خو ند
 0 الد ةطش عوج وع ماوس صرريلااولول تلق ةدبئعوبا] ةنتف الش حموش بنزو بس ندرة
 حنج ةقامزؤض مه دعتم مذالا وكن دادل صو ند يم جونج ناكب تيري كشنلاو غلاب إب تنكر ابونا ةنن دوج اوهزا
 ةغاجوظإا + ئه ءولخلاكدرّسلا 9 نيصو نيس نإ دز كولر افك غئاوجيل ندا ليللا حونجرلاما مل يحاو محمرزتحاو نح

 الخ هزررضلاب حانجبحانجت ساو إنضحو روحا لإ قفلاب انج ثلا املا زييغاوج تمكنا دلالو هع سلا وحج كب
 ار ين ياسو نما تش ندكر جدا حوج م ونكو مهنجان وتلا نجر ايركلابقيرطلا خجتيا ئشكلاو ضل
 م :كلزح رداجلاب كلها واح اجاورلام ههلاحاجد محاشجاد ةحباجلامتحاجل ايد ةندوارةنسْنمل املا جان لا

 ناتي تشاو قيل بلاد نمد ندب موتنل ذاولاناكعيانورج حاجا دذز جز عتجلصاو فخ
 ند " ورتنيس عش ارلارصف رتاج تفاكحرحتلت تبشزاو جرم فكي دعو دي لات نلا ةااهويف كطفل
 لحد حادحم نيمزر د ئزجن داكن ان حدراخلا رباك مدكرلاذلجرلا يمن اطر ثرحلافدنانج عوكرددندرو ١
 عع دللي يش كلابري جرد لجر لكض الا تكيوناذانبهب نيللززدمدإ ا ان ستاك [ءانعونارتطب ناو كد
 جك رتل فورد غدد حول ريبكهلركلاب خدرد غب ةداظ مجبل الضوه»
 يسد اميجب احلادتف امحلابرتشا ءأددتلا ابان السنا ثرحإ ؤ ودوعلعالجاذا اسمن ثلااادتو د بل اطسو يلد ب انعسو
 يد  مذلازل الصف تيدتردلزب تود ةمددحاداننلالاجسمبنولل ب ناينضلل بحول وشن عأد فمي ليد
 3 تقام هيزمنع جم هأن دن ود مين كلاب ذا ضب هعن يبربولكدار ذاك ضرب نذل تذل اط تفاكش
 متعب موا مونلا جات اجيد ثزخت اما تحد او ىف ايد ميا ذيع مال لل [طابنم اما د تنور جييذ تهد
 3 نيبارعلل كلزب تمس راح ميا عج يذم داكن! جى اجو نيمددد اكشوفلاب يذم عزام حداق لانو اضع
 الوزكوش ذود ايرطؤنرنموى ب نانشكنا ندد ئاهكتضكري شمل ادمضلاب عابد انمدديداخ| ضلال هلل ادداغلاقب
 يعن منموع ورب ذو عادذرادقمامهس نب ناكوك ايه ورش لذانمذ/ لزم جياذل ا وعس عيا موه تبننو كك ضل ابو حاب
 شل امنيرضلاب حوتذ مارد :انلا نكت ماطلارنعوولكدردمّكذرش از هاغ شدوح ؟هايك عيه لام يذم راك
 وضل نيكسون امِضمْلحُ جحر جرادنل ادحاو بوبيسم اذو ججيدارذ خرسو ايس اكل انحاب ةنربوراد هزروناج

 حررذ تلضورغضلا ذيول ماللا تير سو وعلاب سدو وبس وتين اكو ةّرحاوب لوس مالكلا 9: دنع رسلو نيعلا
 . 2 هرش كتعيزرا طضو خادنلا فلج اذإءانط حدو ن ركز بارد نافعز جوتن د هحالا هلم مالكلا ةرسلزال
 قي جبس ءارل الصف ثيردراف» جب ىذ خجول تو تشب جدد وب يذم نازش تايجر ملغ مان عدد ةزملا
 تن جلاعد ديرك و دزادؤد اك.كدكنوجعدفناجدؤاس نو لش وغلاب اير بشور شدوسز وكتلاهركلاب و نيضغب

 ةالشتإلا ناب مايو ميلا تجبو اجر تطع|ى متل لعتجرال ايدو قس تح ذو ريزجتجباد ةراحج تتساوى !ةراغذ
 جن جت نولفل جراد ل انوا نايملا جد "ضو | وقضب عجن ازحووذازنن ديسرج نامجو عيدة أكن ب مدر جيذش ع اك
 [. "بك تجادد كانوا مالغلاب جوجل تجتظد جيزاب مضل اندحوجيا جزيتم جحخد نيرس:ل زب نقفلاب ماج امجاد تطع اذا
 متن يأ ارم اعل عيال رطضلل فالضتال ومتوفر مدخلذ نين حد مشا عصام مهند تكدل
 مم لوتيع رفوومسريف حاجي ئويننك ل وباناد ى ايدام حلزت ل يزعلا تجرح د مهنيجو وها عيا خر ءاَحر مك هداك
 لم 0+ 3 ونر اود ماك رميسو هجم هددها مضلاب حدر رب ل نار مدين نول انني ياو مات

 عمير 1 «عتدي غزارة عاده نتلبالاتبو نقعتم حاذدا يغب عميل حذر نسدوسسمفلاب جيذد ىلا .داقاؤتش
 ىوحو م النك برا بيذومنم ثم اعمر نير يزال حدا نيم اد يربى وبادذد:لاث كرخاثبو دبوجدكلاب حزم

 - .دنللز ةجووحسعرشورزردك ماع كلب عيراطشرطجيرا وادا ترو لافيام عب عن ديباذرد ندرك
 ضو 2 ”3ىاءالهويوةزازولل وهل اهب ندكو زيدا توون دك كاك انا رن نرد امنداوريشةدئاكونا عشب ىوح
 متانيضرايزعلافسندرهزبد متم برم او خادوهذ تا عمدت ناد لمسالا ل ةرخملا لج وها لئصفل اشتد
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 ” نتن لع لوعخ لع جدذ ألي كا جد اوعوبالا دان معندش ديرو نشكرو ةاملالل عند الن.

 لوض دع ندع خان ل جدر وبال ةمكدو عكاش ا مهو غاوهف ( أن مغ نديحز حوناويا خيا لنم حنا
 7 فاو معن دم امداش تليرعلاب :.ءابإ لصف ديزشسلاب 2 ككولضلانمتلل نم زنخت اغلا لشسا ذإئدلا 4

 امزخ اج هو دلاب ير توصوو عارم نأ د مج كف كولك ب جيفف دعت تف نيكو رفعنا نو ٠
 دز حلب اهطسو هل اداولاةحوبج نتف <ىلجييعت حادشل ب اودصدامتدو ءاجبد عل عجيتتلاب يورنم تنزع ةلماورخفلا ١
 ةبم تْئمواتحرسو هامل تحرب ورب حائئارب حرب و مهدب هاب مجرب وانمعلاب مهويل اياب اكن درو شب ءاكانواصمم 7

 داكزادوتسندنامدرذوجدكلاب حادب خازم كداشكركل ابحربامخاسدادلا ةعبب جنيتقتب حرب خذ نيمز قلاب حلوب ةنسح
 لإ يصفلانانل تحبو دن اكش حطو نحن لئمرهالاذحرب وزجم كا حدب جريب لحما نيعبلا جوي لاقي متعب عغدإ م

 نعلاو ثربلاو حرب عبو حربت اسم تيما لايدديكام جيب حرب دنزك و خس حرب قوتشمل حدزي لح ةلادومضتشل *ةيس
 اداب حراوب مركداب حرت ل بالا رايح زمن اكاذارهاتلل بلا هب مل( نمتحْرب نعل ايو ديادشلاو هادا انهككو ؛آمارن 1 0

 اًمىنع يرنو هرمج هي ال رب ترب و ب ذخت وتحلا :احربوضد خدم و ءااباعرب بدو لوالانجر ابل شذك يش رمرابر يكد الث

 داانم حبباام بيل | لاي بيع امل بادن ل شاهلنم جيبااذهووذدا اهشزوس نول ايران نوم ل بم

 انوا كلاي ناك عرب اتي دشرددد انتى اًساريرلالاب انئاجو تخردو تنكوب هدانكن يمزتيلاب حارب مفعم صركد حروب او

 راين جيلاتين نشد يك فوج اللا بوصنم حارب لوط فو نع

 ريطنت بعل اووها تفرد ايص بجووبل سار ىوسزاحوربو بانذاو اهمانزا كر ماطق لاثورككلاب حارب لاذا الى إءلعفا

 د ذا نالوا انيالىودألاانكوم انا لثما فو فزت بسر نادكممال نال عاش ابن آفتند جرابلاب
 لاقب نركداددىدبب 2 لضةنز ىلع باضالا دنع جموىرلاو اطخادنعل اني لك جرب غاذ مايزعصم جرب ارم

 لالخ مكلف امور كورتلاب لب عاطل وسصامعإل تل ايتو نيقزملا نيبطبلا خاطب وكم واط نمو
 اذالعرلا حول نيكي لاهي ايكا ءاّضوإن لجلال لبا ذراسا ذر ادب دماولإ رقم كروب ل جب
 مح كرز وكب ج دنْلب مده اذا ضوملا حدنلباو عشاااذاناكملا حّرتلبا معضومما 0 و طلباول فاير ضرالامسغبب برذ وب

 اكد عاب جوبءابلاب هد نمل عرب جابو هولصانسا هوحانتساو دولت الخد دنادكمامتحاباايحاسرالا ْ
 انهم الاسك حابب هرمانماظالثخا ةبىا حو و زكو دو اوصل ابو كحوبصزع برغي كوم نك بارنمل اة يرشنو

 مان دكر يرش ددزر كرفان جإةمدنزح/و امين جيدة ضدنا كيرلا و ءاتلازضف هرشوؤف ابرج هامزاعو -

 هيلا هةشمز اهندياب ةوراكمدي يبكي كلاب عتيل دل دتت ىلا هتاوزتلا ل عاتيكساه بيسر, شتلاورضلاب نت
 يملا لصف ناظرنشل يعاد مان نهال ىهتيشعو ماركة رك 3

 نيبااجا

 جازم عاج ملا تاع هرم زان تلم اتش اتسازكد ةالاتعالا نرش مه
 يذل ىامحرجاورحرجو ندناروُس تسد حلج ناتالد ءآبلان مدا |هنمربالو ضر زج لا بلان مطوع ءاطاو
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 جددجتاطزؤاونا وداعا ميا ميامتسوموداٌيلاوهلاقيو ةرانس مانو دوس تيب يكتم تيا عب ضخما عتب يجي جد
 مد جف دوهد 6 البركل ءاجو ىريككينلا, بانني ع نديردوندارتخ حرج دكر نوح حرج
 778 |ةسادتكراكنارسكمدربئانهازناوددو غمز ننداكش جراوجب تكامل جزجاو حبو خلا بلل هلو يجن ضو :
 نمل الا نبل تحزج تهد حوزجج [نيخساالاادرادزت لف عتظعوو ثبداحالا ره تحويسا ل اهددردانوريدانفو يح

 0000 زاب تسويور وتس ندروحتخرىاثهس لج لعق نبل تعطتىا عبح
 1 ِ جيالجبز نان د ونس ؟راهرلابآض امد خراج مرش نانسندد دان لن دركشيز جنم اي ملا|مناظننانو هرذ

 هنهتض جا علصلا خب عزتلا واذ تا دعو يبد ىومإ كيرلا, طجدن جيش ذه عرش سل شرد ان
 تتزروو رخو ايوراوحدأ يب درم مالإا كم ل درادن غاب كواكمشل الجب سز افدتك اج1جتني جدوشو

 ةناجكلنجم مقربا دداكز هاكاراكش )اجو هر مان بمضلاب حالجوراكرأ نش زكة ويد ن دل بولت دش هددوح
 نور



 , هل

 وبن اس نتشادر ينتحر كاهن نم يزل جد انإتقتاو تساخناددد شوك جرب بروالا

 رامذح أن نلنال كلل ادم لظعملا ها نان كلانس تنبرهدحالرلوااذارنإم اجلا: 2لونم يملا تاكو ان ةدماولا ولج

 اتاوازيرطلايجاد كك كلاب جاني ينم داشكد وبي اد عج اذن راد ءابنج يختناوناكيفن فن ام نق
 ؟ نك مَع مسان رم د نيليزفل اي دما نالنل بسيوني ومو كلسَو يضواَو مسا ذاؤيرطلا- حو
 تشرد لوو اول الصف ىل' هل بونلا اد تاخير عا ةبارلا تهاوي نددااس حك رالف
 هد سىرايبهراثوثشولىر ايباثو يزوبالاةزنكمما دب جريد امض معنم هرصمرجاث د كزيجهزا كزفدو
 سعرا غخوتسا ورك كالاملا خوتسا دكان ولع نيرو مةتد ضع أ هضعبب قلع | ضرالاتنب خوتسا نيرملا فر ماؤضلا
 ضل اقبناجدراهدن دود رككلاب جادونيتكت» جكو نياطرمشمانوربوالام عونوه وو جورنمككسااذال ملا
 راع كف مدمن امركم سزيكتلاب جدوردارودناجّدو ناتنالنر صنلاكاطوهو احدد مظضا كبار
 محريئشاو كبش كل [كطغالاو قولا تجيبو تحد دو اهييتئجملا .:ييينو مسولا ل عرنلجدإ تجسواو من أك 9
 ]قنبر ملفي يلو جايا مياوهد مشوا مسالاو ا |هجنندو نال ز باق كب نش ومتسويدد مه
 هللا داما يهورانلا ةنليللا يون تاهو دإلداد خاضع تدار كرزلادلد جاف وضووتيملا لام
 ةكوزحزح لك جالوا ٌجنوكلاب قدركناد ابنينختد جل لخادم لهو |جلاومرلت اوانمف كاذنموكاذؤ انهنيربز

 اهننابرضوواولاد 0 ود وس ث دأحن ددلن ايركو دددرلا» مزن اطبد رمصانجإجرلا يل و جوزحلاو جول هااذك هريهلاثم

 ةنيحوزا ناهد عدزتانازوسزيصن» حى لعشالسالا ل موهوموواولانمزل دب لا مويس 6شحوزماخ
 دوج قوروت رز وما سطل اغار تقود لقون ءاريهو اطوان | تحيداو تدقويراثلات اونو كأن معْزتا'

 الار صمد, تلال يشتعل عر هزوفستدو ارم اتيزش ناني رسام رلا, عش ال لكتالالا
 ةزادالشل ابا اميجارانلاوجصو ل اغبى داورجم فددزذىاغب مْجتجاط نيم تراه دل نبع توم هإ مجلشم
 دقن عِاءل امكن تدل اذاكيباجتل اقيورسار بكراذا نيؤرصن ورب غامهركو يب خضم جايه ن لذ بكر لاقيمو فله
 لت يشو طررحذو مي تعتمل عيسلاب تجويد قفل السن زذللرجزوتكق أ )امص حر نيمالاريوتي عكر ذانماذكو
 دهر دان مغ نإيبرامد ناجّره عد خلاني ارحزان ونور كلاو نوكتلاب هروقنلا جا طاو هده
 ملا 000 ميا جانهد جئحرهو جاتهومفشاعترانف هشمازا

 مب وسا جره ركاب 2 ةفس|عيرإو رعطق توصل ارش اهراد لع تعطخم اذ انل تجر و نينحو توصانط

 تاب عجبا طوق نمور ف ةزكلا جحا لصادزنشلال 6 سالوسداي جرام تع انلا ط ]شا ثبدعؤ و مكان مَع
 دور نخأب نيل ابك اطتوامركدازوشوكشرس بيطلب ره ير مو قي كج رهو كلاب ره زد :اهبجتنليل اهرب
 بت يهد كما جراف منم غلب ذا ان الف فينبلاحيضو دوس ّدح رجالا يتلا عك حاز يعبلا تجتهو هنآ كمْع
 درت اوا ِكرعلاب جزمه طاخها ىلع تجرفل افي ن داك هريروش| بو نتذرراوص ان مجم هن رترجذوربتحضصاذ ا
 ماهم هولا ضانادنس موس رونا تير زر عقد وهدم ةرنو عداه نرناقددورسز اعد

 ١ : 5 أ

 ضلال ماللازض وم يباءالازن لاق بعمل ءلمرتكل ب يللا ٍط تبسكركركلاب جال هربا ةدايزب فاييذاوا
 كك يه نايا ركل ساي ةجاناش زد هسراوغويت نك وكل ليلسا لا ١...

 غار رْسن درؤح بالذ لكرب نوكس يصار مابك عامر لومي انوزفم وموال نيسوكو يه
 يومك باش و لوكذاد» ررولاب جوه جيلان هور كنس جدل سزازتغركسريزلا له ركب تنك
 »ننكر نرش نعكلار عض جاما ع هنا عيش 2 جوهدركربنيزاارزر ابكت عد ايو درزت ذان حو هرنم
 نية ضاهر ءايكنرت ناكل قلم كب هن ش عام قدك ا دالة زو باهوم
 لعام د هومرضعراثإ عاش اهو تانيلارجاضاهانربكو ءإضرالا انجي اوربب تنل اهنرلاتجاماوتس د ااهلقن
 انيطيول عدت هل جان يق انل الملل اان ك نايل ياه وزشكو ور جيجل هوي صقبوري دازر اك اههه روف ورضع نك
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 ه ع
 من جالا دكت انشا ذنب نماد ىرانيريهلت نيج لل اويسف نال انين ايز نيكسشلاو بزعل ب ليصفلا عضتر, لن

 ماخح |(ّان يحط ساعنل ا اهءطلتخا ءا نع تجاح اد اطلتخمل اًجاهلم نالفرما بارو طا اخ ك كور يش ندش نفح
 لّضش اردوحر اكدركم امان ما جوش اطول معتم ملاذا نجوي درللا تجول دنر مضنساذا جوهيام اوس انيئىراك
 ماو معان عنه دزا د دخو بش ندخادنا دزسامنيتمطب غعبنم صعمَجْوُم توروس با جام ىمبيملا

 كبل خر جاي جاحي 35 جامتفاند كك جامؤحا وركن كح عيطتي الور قيد يب نلا امش تَمشبو ءارغل [ًصاطعن

 ع سان نحب يخرتر ع : 06 جاع د نزح جاجل امير حاس ار تكا ان نس يشر اصعزتل ا جاجيو بشل اد لعل او طإل بنعلا عدرا نزلاء ال اقيوحارنا

 ؟ةدولد سلاح ذك دالبلاو بمذاذا]عرلا اد مطضين إله يجب ءباذاريغلا ياو شنب با عاو طش هب
 معارروتسنشازكاوجو هاكارج جره نينا ددي اها كب جنط [هكماجاذا يخيم عب ندرك ع امجد دوشرب
 جر اسإ جو عضوم ؛ [نطخلا حرم دعمب جرو يما وزحلال ب اهدحار بلبل اهالخ مل ن انتقل نيو! حم َميلوفو مضض
 تشك اخ ن ديدزج نارا دايرد ىلز غم ماللا تضج للا جر حبنا رم بح ود جيم موب ماج هضومطهاد
 جل ف طاءنمو ترض دار ساتل ات انما تججمو ب طضاو طلخا كرمال اوربرلا جمد قلقوامتاخلاجملاَقب ةقآومغ

 جامامدو اسرع صد ابر عب نهدل د تلاه ةانلا تجرم اد طالخنم جيم _يرطا جاودزال جاو كس اّئاو ب طضالا ا اههد

 اليل ازماري هش دنزيمىود خيا بز شللا جازهن اجو بلش توم اوسع جره دزحريراورم نايجرهن اخ دالبران تلران نم
 /كلا ريم عا نعخرتخيم١ حجم ءاملا تزخ تنشد جمجزاوم بنءموسران هذوم وم عبانطن يدع كك دام
 0 0 تت لال ند 0 ع 2 ةهرلاوراحلا جملا تفر بانشج عم _نيصا جن دد مبا اشم ف مانبا دمت لاش 6 جاشم] نعي ارييشمو

 اهل ملط ارددامن اني دوب دعب اذان ا عرج يصغل عجموال هسا رم دل غل اب عبئمرق ل وضع وعمرو
 جالا وزال عب ىللذواكدوكن دادربش جالمارضتما ها يصفل التاو|همضر وز نامت اما انتي دوكوترك

 ا ل ل ما
 جيامزبل كتيب مضلاب يما مضتن اجو ل دن وحو نوحرضلا,زهىباتم نوب طضدو ا نوجومس انلاو ضأن مغ
 عربم ك منن اهو جيرلاتجاٌو بهذ ءكضرالا َجانر اتيداب تدفدد نديبج جم 9 نونل إضف كنبتبش ن اميما
 تبيزكلافي مياتيالاوموزادا'تحكلس ' اييطاوس ةاوهلا تالا عيتشتو ا ءاقَرل اذ.ةنهتدلإ جاو توصعم
 زاوا تنعم ك سيان سلك ينو لكلا حابن ذعر طلا يب ككب لكلا جانو او ضل مضل ب جبن سو قيحاذ التجلي
 أيا رزعءابلا فيو ينم بودل عوبضوم ياا كب عدد دورى اهوداد يزكي تاهنبأ ابد: ىجوركلاب جان
 هذرمكلاب جان وجمل ءاحلاب تكلاضحبز: دن ايبا نيمو نان زا موبن انرحآلا ءانبلا ذميطتتاب ب ورتسايخ
 يداك كد اهلمحن ائسا ء| يجاتن ن احاذ ارصزفلا تخت او ان اهلها "ين والوهم لمتد جاسر ق املا تحب لاط
 لاقيو تن انف ةدحاو انسان اكاذ نتاشلللاتيو مِن نبل تدول ملا يضيع نانلاسأو يمل ائبالو جوتن

 306 !ىلييفتو كج | ني 0 1525 د رند: 2 ا اذا ن ولم
 2 000 رحل خل |[ جو ؟ كا نوع حجر جدن رج جو دج د نسق كعب نالذ مَع

 1 ع ارب دركو يلع مزج ورب هاذا عما مو تييزعو ىادددندؤدّدزر ضخ ض وحل لعاهددراذارلبا و

 د

 سرت تقود
 0 ل ا ىلدلا خلاب ند انح 3

 ةزبابوجداكي لاكب ع نمداكاهركر نيلاتطي ينم اب ءامتجانح و ”ضآفععساجتنفاب عيل ضيا 2ث 2 4 50 © 311 كل ان معا م ل از ملا * 1
 000 ار دئامد ل عل تمض تسائغوسدوذريؤل اوينمرففان
 ظ اينو ابلاغ داكن عع يرج ويشن عجاننابادزكءاكيزلاب جل نيعلاونملعرشنرلو
 - وهز هومنديسر متقن نوصل عمل حرز امالغاذا دوتلاو تلو قآل ف كلذكو هدد ان وصب
 ةواجاذا ب دشنلاب اهرلوبر تنل سكضنو ىحخئارل اضن جد وانإ نضناو مجان عيضنويف هدأسو درو تسون وج
 ان جيان ملط بلطب بلط ثم عض معن دش يبس صل انجى ديس تت ناوية ودو ضمور تمور

 در 1 م

2 



" 

 1 هم

 ا - أ,الك يك انجل ,.ذ عنب مركاوقلار نطل نمر شلكو زءاد نه دعيج أش هزيرجمكلا اب ف دوج وهو بم
 ُِس 1 ا اهنشانو دهن كيب دز ى اي كييشب

 ذا اية توج نذانكرت غنم قر اهلج دنيا جفاذإ تبول ج)جرلايث او كانك: لجاذإ اك
 اطيز ةودنس تاون ايذ ةببوبا لة: ابو تروخدوكلا, جماع موك

 نيته جه درادنن يار كر كلاب جن جففاعازجذ أنبل اقيناكشر امج: ن رمان هس ىر 20

 منهيلصم رو أب جطو اجد ىهداهيظمل هاتيلاطنلب الئذل اجفانل نكن جدافرول انعنشابل ارسوملا ٌمياوهولثم
 80 راف لم .هيلَيعلاوهق جيرفم م :اامالا كتيال تيدحلاؤ د تعن جذوبف نأ و معندوبتروع هداثك,ثيهو

 ”لئامالكل املا تحبو ١تكلذ ناكتبانج يجاذاذ انمار ا والك جوزلاوم هدنعوبال تول املا تءنمو دوي افزجرق دنع
 ووشاذالهارلج عترفا جهباذ هزوحلب شتلاد وقع هذوجابد اوان عمزباجم 0

 1 كانغ نتنددد ندانةددد فنا :دا اهياي 0 رثئاناتنذاعرسكلا جان [7١

 هيد ؟ضا ف ععنتف اىراكتسدو 0 ىو ىوم نب هب تفتر تم و ]مرش

 0 اههاءاب ناتج 0 امل ميار 00 نيلثلا وكل
 مب فاكش نيمو تداكاجدب جلطودا ركلادوغلاب لندملولا 0 د 32

 ركل ان إفمجولف تقلا ع عضومومسرنمو ج 0 ل

 لان ممتن نانتالاء[لف ةاحاد ن انس فالح يبى ان ادن ئداثكو ججااناد د >ووجن يقطف فوعمز أم

 ةملح) اهفنمو كدنامو احربتلعول !لاوهو طفل مبازرففز اندل جراف موس نانكالا ردن هبال لبد د نبأ
 اذهان موق ندد وجال الحنيف ةوهدىج) ونام ورد شارف تيتا لنمد جولفموهف
 نكاد :ناعؤ جزنف تتصنذ ءا مرت سولو .ىجءيهمادز ان كب يبلخئرب مل ة ةدالخزب جياؤرالا
 0 ود نايم نخاذرجياث 0 مجفف مم هوك جدتك كقدتف 0 يدك ىأهتسد

 7-50 ناَقلالصفرن رو بحمب اوشن 20 جحود رع سرافكبب ره نفد ب انشد نيبود

 منم بومعبوّرم امماكنالاوركرل عون قي فدل امالكنمزلكذ نعتمد فاعلا نال يرعموسراف

 . لصور ثكلشدىرابحلانعبزحو هل اننا زلط
 0 جو 8 ناندددارب هلك نزف حك عب ىسدانوك ايدششلارمتضلاب جن مارك ف اكلا
 واذا هلو زمدالإب ترمى لش ضدالارب تيل الل لصف علل الد جملا كون أين 2
 ا كأن عن ديت مهب < حل ضال ايبوضا اكككران ت ويلا لوحتم ثااذإ كا لياوهو جربو طقسو
 3 درو لج ولم ] مرهه انو حج لجد تمولطخ ن ريثكذادد زالت غلاي املا اورجرملاز كو جوخ كك

 0 يانا تجلاومتاوساعإ م ميج تحمل طابلا 0 :ناض درد خس

 تاءالخا ما اما الإ علان اتض 2007 1 0 ادي تطلتخا

 َقفاْضَم قيما ناعم نات ماندو تشراوتسا : ىوسوجووجوو اين جوج جاوما

 للم تجولح لسماع ومطار اضاع يربو لَ ا ايبا
 0 مر لد نازد مهرس نو ةزجوأضجم 2ازغلمجوزل سازع لرب جزلدزاومف دواقوطط# هال امر كك

 ع ةهرتمو هرلحورحاورملا هل ندزادداتخوس بضلار ص نال درؤتو قت لقلت

 ه0 0 غيرت مو#رلنا )جلا ا
 نات لثمن ديني بلر ةناهد ندد ادركاد د كا طر داونز

 انشانزجب 0 0 ا ا تود

 ا 1 ير عايل 3 نوكتلاو جساس يزيازاهمدتكتن

 تلا افرني رمال ةر نع لف انئانجا عاشور لامن 0 ا اربط ل اهب < ف

 جف



 م مع

 نعم ءازغنمحادل كلو نالخ دع و ماملعر جب كا نالف جلعتجا علب نالفر اه تمعحتمتو) ةانليرجن لاك جدع

 1 نط فلح اكاذ 00 1 رجل تبرم يدا ناد خدنم رب جورع لس ا جع

 قباب المع يخملاوخ مجان اهر مثل اكول و ماوه هد كيرلا جد ءددسيو ابعد جطهد يعادؤر كا عع
 نكران يفلح ا انولن كامن الرتلا خرج ءاامؤنة الو رجعذشا امو هداج عال ايو بنما حرج ملا تف

 1 ةويبلع جّرعد جرعف يمك خآنبلا تعوراهساانر 6 جيتكم فد ناكل نينصفبز ايلا ع مالا ل عفا امرنم

 راضون لجلك عضال سلا ايةج عل عمل امدنعل اًطيو جرغلا كلكو مافاد لع سطر مجما للا لع ررعو

 تداعب جراعم ع جرام 0 :ليلسمون ءابدز انجاعمةرجو من فطعنمو دا داولا 0

 "اال : : ارحل كلاو ع عقل اباج عمر |عملادحاو تاعج تنشر زضخال الا ل ةامإج

 0 نجع 0 أ 1 اموبور اهل صن اموبلب اللادز نادر ولاد ةعزتو

 فهلإلا اة ا للا ذوو ن 00 هال 0دنيناملا نموه الذ ورّسزاطكول 1

 ماهعدنان 0 َّ ح بس نريمج مان جعلبالا رماح عك سمهد ع كديجزعاد ج جارعا لوما 4

 رضا .رال انتضلاب مع ىدممانو كب وعراحن و جوعا اسعج معيمنمو رثملا 2 قنحل اهم

 000 جافعا ايلا محاولا لجسد تن لنا اانا

 0 ار فعند 0 خعماظلا»كنلا ا
 م اففع شوك تس خوك جرحت كإمبشم غربعبلا يسون دانشلا فنعم عايل رعبا
 ننس كلاب وعدا دورممماللا 0 ا كرر كلاب لع هلع ككمشلاب

 تلو يل لاعلان الجن دو ند دارج دايرين ديس هج انمءا الاقلاع نا لاق ع ل

 روحن سكي شوريدابب ىضوم حامي دش كمال" كيا ماا اد جالملاب

 2 ونلا ةدابزبنيلعثطنل اماجبا اومال يلع اوائل لاط هارعرالا نلت عأو دزحز انب از >نيكفب 2
 0 م كان مل قوهر نفر باش 2 ءاد.ءاهاوغر ع هكا

 0 0 اوه .راخ) عري دشن ضلب ععرانيوعا طرز ولت دبل تيتو هذ
 0 تاسلال نع سس كاع امها اديضل ارجع بعبلا تخعرنمورُش تضائر

 لاب وضع اهيعريعاولدلاتضعسل انب ةباعل االيلفسا ةلكيناطد ل بجوهرولدءاهنسرزا ٠
 ١ و اد عن رش نصفي وع رفع ع"

 :[يع سال ض كالو شال نمل ربل ىوب بونت ايجمعام مدس امان جوعا بوتر احدمدوعؤو .

 تما اعيد عتم مزال ”ضأ نوعع 0 وع وحجاب 6 اكوكيرابزءالؤش

 جال ف طعن اء بلع جاشناودابمن ادرس ندرك داد وبا يس رشد اب اهعنرشسكو ناكملاب تع دن اكملاب

 لب ناووس ا حوحو توم ع لاس جوعا نع ع جدر نع حوعبامنالغو ءدانشإإ
 هن مالك معا مورس غرو ْسووهانا ندرتزادد وعد 0 3
 و رنموزأو كرب تحعاض ءاطترشل اهبو ,مضرا مهل رب تحي ايل ايد دسازب رخل لك ب وع اورب أَبَا امل -

 مم دوس هدنورز كبوراومه بب)كلاب متمرت ٍنيغلالضف .وقنا لد امتمعام تيوادت
 معزجر هدروحر برم خلاد فلاب ىيعزمل يار كسل لعد أ نتعب أ ندروحؤف نيكس 5 عن ع
 اليلاتب لبنميتل ف 00 . ىو تيتو رير اهلا تغمس كد ثلا ن .ونينبطب عع 10
 0 لقط نلوم يي جادا تنال اود جوكرمز موه دل مونل عي جوغ

 | كارد 0 2ع عزب ال عا دالببوهطوهو مآ ايعا مابا د ارعل ايبونتنب ”سبااناوج . 2 6

 م دارفلاةبأ ا :اه دور عارم لاسر تضاذا [ةمضلاب جم الدني اء هو 3 5

 ' عم فاح عرش الجرلا جاو دنكتاا 302 تلاد اهنلا تجناو نعت عالج وانت ون انكر لام يكرع 7- ل
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 هرم
 اقاوداجسكل اب جامو نبذ جانيووب بون ووانر شمت تانج يىركنه مان جوش ارروئس مدامي نبذ تجادل
 دكسرن يمرس  زياتس ةرحاو قالخا هل ةرحاو ةجوجج بع مثلاقب درو تنم منهل ابةجوجرس نأ از يجرسم
 اذادحب نايل اضملاوناهيسلكالارطدو ولكي ين در وزن الس يسن كاثلا نرحلاديدشتب هايل وحلم وهو

 اهنولب تملطتسااذارنل ( ملتح الا يلس مايك مولا هةشمتضل بسلم اعرب هاو بلوم اذاف نبل لزلاذخا
 .يهتس اوركلاب جان هوزتخر عيقو يضل اثم جدو نمو يسوهيذ مريب محن دس شو ذشذ مجامه لل الكا نع
 ته ذاردنإلدامدزح هدام ريكس ككماللاو اهلا ةدايزب عمو يمستشكر زمد برش عباومو اًهيسوتع ك
 هثم كلاثلا نوادي طوهر كبس لس يزحبوسداف ثلجي سيبدتنلاب ههسد زم كرلاابال
 :6 0 جد اجضلاب جاوس جناهيسن اسليطو تخددزأ ون واس دتناونوهاط شسانازناكرجيدد ةريزج دين امم
 ىابيمللا ىهسو اوراس ها ملبل مولا رهتسو امهم كا ضرالارجرلا تجود هاكر نكي لب تنوعداب جوه سورس

 انش جوج كو ضأن عغ اكسر سويت عرككلا, جاوب كسكس عقلا ريش نيس ) صف متع
 تجود شنس إو ةننقلا تيل ايدو داب يتكسر اد ابرك المد تفلاملل دش نمو عوج درجت د تر
 تحور الو جاستا لاغبللل ايدو امتمتب معرتشساو غيريتشو غاذن درك ناب مضلاب حبات يعم اهزعطف كا ةزاشملا
 انيكك هار مين تضم جرت اهجررش انيب تلخدا اذا نيبحلا تجش او نادرماجرشوكن ينضم معلا جرش جاتو ويتم
 +: نأ و عم مدرصم ميا جوش د شا نالك مخك كووتس جوها ياد جل شا عضنعوداولا جرش ةزجلاوههو
 اكراركتنادراب ناو كيكو د يذم ىوزا هكر اوريعرش بوجز) عون رشم تذكار موثلا تجشناو ناكىكتنكو
 «رحو دبا مانو طلطج مانو ججوزرشم جار مزن يمؤي ن اندكسسزا هاربا نوكسلاب حرس آزحو هايزحراب ةعجتونفاب
 املا مز انولو نانق ؤنابجرش لحلو برتوادحاد قش ارهورلثم لانه جوش ذهل اهوزندوك درت: اندو تخون
 طالق لاثم جد أئُس ماخاب نيب تشوكن نغم او ناك اكن عبارماجن دز دددرددريخب يمد نول لكم

 ماجيك نبك جبلكوبامدج بلت م يطمن اوفا اجاش تناحلاج بتاعنا 7
 نيم جرشار اح خود هاب ددودادددبجم هداةدرعاضت زمول شدد ”اونب حرس ات أضم ؤان
 ا زهشس ذا لنل ل مطولا نوكسو
 ضد اضل )صف ضيانالنب بانل افسؤبو الج تش هان شا ذازنالا حسومو انتل خش هئانا
 بعل مالكزم :دحاو ذلك ناخمتخبال اهتالمجو دانس |: ذلك كانو بعمران ناي غد تك اخر تنم تلها»
 الركن ينكتب ميدل اهو جاو يعم ن اكو نايبوص مبا بزموديسو حلول ليدب د ششلادهضلابرليص
 ناوعراخوحكلاب جرهصزيبل اب لشالدعنات كس نادال ةيعيزعسؤسو كنج زيصبرد معد قر

 5 لخأو دكان عك نار ن دؤدإ د كنا يخ عد[ )ضف هدددارب دراج نوح, جهنم
 كريو نديشودتضوددل ان دبارطزق ان وجت [ئيجبم اوت: ف احد جيزماوعفاذافاوحاصواو لادا مانعا
 خيول او اة جورضم نيعمقشو ا مهيينتفاكش قضؤن اجا مالاو هاب ن دكر إبنه دانا جات جام
 . نال غلا نمانل تجضتورب طلت زلاب وضيومهبامرع انتل موقلانب ام رشناو عاضاب قائتن امل ضنا
 ًايداعانا 0 نيد ,ولانوحو دروم اق وقر عبشملا نو دوهو ارساجب ندرك وس | جوس عل قبل ارش

 د ججاوضاىداد عي دا ماقنذ 2 اجد اناهشول
 نذركاوهر خلاد اجلا 2 1 ثيدحل رض نتغنتسادربزاو اريج 2 نمو سري ابجوشعر.علازصفج جب طمعا دش ولا حوش م ورتب درت اثقال حلا ادار

 د ع ا باجمد يجاجا تو ييواوعد د
 ماو اما تفاناخد تيب دنرامم حاعم حاير د انددددر+ ويدابعلاتراثا رترششاملكعو

 نورك دايزو 0 م يرعاش مانريددن جايعألنماف
 جلل دل جام قيرط حابتص ل جانب لسد بس جز اد دل عم جز عاراؤه نولوهي كرع اان نإ ندر جاد ا
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 ليلك لور ل للسما جرد يردن يل ياو اقل لمدد تورد لونج رعت
 ' اًيمار جار ةبعكلا جافدمنصو جائرلا ككو كرزب ردن يصبر مالكلا يلع قلغتسا ا ذإر كل قطنة لبجرلا
 ةيطضاء امل ايراد نيبزرل و نديم: ج حرجر ناهوك دزب هان ءآر منعا تمعن دس انج جر كنت
 امتد جر بهذو مجازا لا جرجت مجاوما تبرطضا اذ اذهبرل زًمذالاف خيري نيحر ملا كر نمت رحلا ىو

 ١ باب نبباراركبرجإجر اهم اهلع حرجتب الل ةجارجر ةارماو ةجارجر تكل اطينازرل و نأ نج جرجتمو
 لاح نيرعض مدرموزعال نادنفسوكو نازش يعاب جاح هاك جرجر معايا ةيرثل ا ىهدىال ىددرب
 ١ جلاررتلا نصقعلا:لزنموهولكاي ناله ممم او اة تلا نط نمزج امنيتعقب حيدر لوزن مىاجاحر
 جاونرلا عدو داخيدالاوهو نديزرل جاعنرا نر ّيسراثل ارلصا ليبعوبال ف هابس تسوي جدئرأو
 55 جاهرىرنوك خيار الثمااذاىداولاجتداوزفكاذاهدرعو هرادمرلام جند ل ايورذاخمل عب اشاذا
 اوهر ذفلاب جوهر هراث كدابخلا تراودني جر ارمردو عانمندادئادد جيورت [ضا ف عش
 رغلاب جد نزعل جين جربذ لاقي عرسك تنرباو ردد نادر كلاب جدبذ ءازثا صف بعمران
 متنعطوامجزالجرلا تجوال كلمعاذا جزمومو ولا تججذأو م جاجز جز عزب نبنضالد خجد ىز
 مظل َوطو نقد كا اهجاح ة املا تحذو نمتغ جراورب اىناددت كباب جحد هانوكهزبيرسسكلاب جزم جزلاب
 عن فن اكمنم عزا لاقي ندتكر ىاجزا جاع جن اخل كلث جيا ز نيكي اذحاجز حزم اعيد وطخلا ديجب خذا
 7 جز زتنركس جن نديزغل زن نازحإ اجنوكتاو رحاب حيد عركتداذ ى اكيد كقنرككل نجاته
 | رار ت دونك عيا عندو ليال لزم العيون نعت جازم س7 كأن ّحع كك
 ”الاسجلذاو نيرسزعال نو دوش هدانكر لكى ركنا دديلكر ككل مب جالزم دش ابن اشي ازازمرك د شما
 ١ تن ابضعما امزح كارا ىلا مل افيو ناك عغنتذك حنيت جواها مهل طوعا جت فلما
 نيوناددشمضلاب هزحل امم ير غرم عزغم دامب اث ب دش عمامُهب انة وداد ارتكب صبا ناكل اب كمز

 - نايس نم عراق لكاوا ميا ذو رج ارب ملا تندنحاو مايعبحاب كلزهطاب مي ارب مولا شجر ناقرمذا
 ١ تيرعموسرافرلئنبز ءازل كب هليقنزم اهرتكوءازلا فب جذور عوبال اذ جوزلا هوز خذ كنذ
 اب تمجوج دزودا جدد لاقي حن ةلحتضج جود كك ياء آزلا عفو ءابلادلع ماللا مدعي اقنذ
 ماجور تيزشا اوناّيسارهو ءاوس ايفل امساكر اجوراهو جدز اصل ابو اكذدا مخل اب اكهاط
 ىفرا مجوز وهل اهب نرى وسو نيش ا نيج لكنم م هتدالاذو لعن اجوز ىدنعو كن اواركد نعب
 جقزتو هدب انههجقزو ةأَرهاجّيز ل اهيورّجحلا كرو تبا نكس ىل ان هتدا سل 8,تجدندمجدذ

 ملوح د ترض ان”رف ل نيعروجب مانقدر ىلا هندا ل ةلججربى البحر تحزتو مما
 تنعج جاو دز امجو اح جو ازن جور ةزباكجاوزح ًارما منان فو ما مجادذاواولا نذل اورشحا

 هنْسر جدد بّوعموسراذ از جاز دكت | جدوهرب كشْس هاضيا جدز هاب ندشعزبزهو
 طلاب وم ابس ماكومضلاب رويس :ريدل مصنف م وي باحلرصادمطملاوهو ان

 رفضا ومر يابس سبللا نم عؤدوهررجبازم اشر. يبس عيس برع ىسر انربش ميس بسر بلى ا
 نم نما ام ور كل يهم نطب خمس بنلاو :يجلل ءاطاو ىرن درك اب نادنز مجد دركدنس

 نصرا بادايب جريش فلاب جاطس تبود مانر تت هدادنإ كلا, رّئيسر تى ا طباخ عيد طحنا
 31 بس تلا ثنرحلا و درست و مك نردد عيب موو مزيزبو تسر درزن راومض نيمز عيت

 متو حشر باص ل ايد و رشن اذرشض كل صح اذ هنزج جمل اطب ندرب ناب ثسويو ىزبشالل
 - اوك جز كمضضعمى ا قمر اجو هثكلل هش عنخ سو !اعمالا:ةللعلا نم عزن وهو جربو
 تجردأو نيز جروس َقَلَعَو برك جتخو باّركى ا جاذس ءةخجضرالا ويد جاع

 يارا



 هه.

 00 ا 00
 تحلو كيا الهبل كلن للفم انه دلو الي عرطخا لودر جولنجونانهدلو تطف ع انلا تيلخو متلغش كا اهنْؤلاروما
 نديرو ناد حجه وكر كد امزا|هاوغسادردنيتغفولخ يمل ئارلار ل انملاتاذونيملاتازةنللاجولخلا»

 يح . 2فيوتردوولاب لخ جريت ال دورساودزسدد ىوجنا كو وجدايرددا اش عيخوزحع ا تشكو يعن
 + 2 يكلارييئرارلابا تكلابالاةءاكدرمجابي دنا خدد دنانجابي نينإندلاذ انلتاكا + ثولصا هزاع ميابدوا ايد ُُج 1 هي ئرافايومكلاب عابد لازال لصف اذان دايخ نالفعبساددتسزيتظن# جب قيال نرخ

٠. 

 حو ٠ اقءانايو قدرازلاباناولاظذ باءالارمتءامتيدانلاقرنعلاس قهوجلا 5اادريجلاةديكعوب اش درماعلادداشم
 اًجوح 5 :قاند داوتلايبدش هلجوجد رجب دوريجوجد دأب :ىىوجب]بلو جوجيدرأبل |ىيرانو كرب مضلاب مجد كلذلع

ََ 

 دقو ملا 0 ذه اركش غمد :.:حالتلاف كاش لازهرككو رجلا تفن جدي مرو ضزالا لعزل سنمما

 مهو دحاوللانضلاقيالو تكلل زالة كاف نوتري4ضرالالعنورب موقلارملافي م كأ تعش نتفد مز ناخج دوج
 لاَتب هومجأسلا عابنا تباالا ا ادالوةجاحزمتكر املاَقب دن ,وراكلاوناوعالاجارلااول 5 ّجادلاَو عاجلا مطوفو زّجارلا

 )ثنجنمدحاورنالعءاه اب نال او ركرلا كرت جاحد ناجيامرصخا والا ورككلادزينلاب جاد جاخاب اوسلو جارلا :الوه
 2-0 3 امان نر ادركد 5 رج »رهو ازباغمز درككنإبو بث. نكسر ان مجرجد ناهيردوعزكب ٌمِيإةجاحدرطتورم اح

 جرد 3: ضا دوغ رفدناجتد جرو لجنيكرس بو كمنلاب ةجوحددكي زج تدم جحد جو دلاذي كركلاب
 ءاحالاب اهل جردد ب ٍمنم بزكا)شلاواوضرفا كاؤجيوناو موخلاجد دو.لبسامضمدل جر دو هنئابضلاولجزلا
 الاول كلاب جداد مذ 9 مورتنسلا تيزواجاذاتحرداوزماسلاتبحردرالس نلؤيرل كل جرلاجددوبممال ال اذ تاومالاو

 جيلان ردم جذدت جياد نادل عند تسارازكلإ هدو يوم الا تجددااي امنا
 لل تجوال لا ىليعذدلا تجديد برت ئابشلا جدد طوق نشكو قرار صدم جدد عزو جود
 12 525 نوكلاب جرد راوكتسز عونو لا شورجك دو زخل مضار جتاجود هاكبإمو ججددربا حدد قرطدل

 اا ودارلا دايز وبال اق م ض اهدلو منظف مَن غرق انلا :ايحف لضرب شواز خز وفة جرد دس ىددههاوجو مابك
 0 ماهر حر اذاشم اهيا بحاوحو اهنع وايش اد تش اههريغدا وم نلا

 نلف و مما فاه درب خف !نهلادون د اراوح اوليه دقو ايبا وأجل ااذ فرو زنا زهد رخال اذ قرم بع
 نات نانرمز | عوبمجا زد جاد جر مججاورجيؤدلا رشي ىزلاو عاطصلاهفمارب 3 شي ىزللاورمألا مانع مرش ىذلل
 لإ فرب تل يقفل مجار دل ان جاتد نيمزربحدرمز مدا ئيمركزلل ناطتيجرمتنير ءاوس ئضالا وركز ناز ايددن نوج
 د دوسا ءا عدالجوو نمتنعن ء[دج دزيع :جهايسدرتكس ايس حاد رعلاب جد ٌةاجمانّقياجادد رخل دوك

 ماد نتدرريلكو نال كلان )كفو مضل ءاعدلاق الالوان علا

 ل جلل مانرطعد
 [ضرضلاب رم نازجو ضوح نوجندر؟شولمعضوووبل م حلوم مومن عيمنع الضم جول دانك ى ولد اد مشلاو
 جبت ديالو جتتدأد جداد جدناو زملا جدلا فيؤ | نرشرراوتساو نرمار د جومر وتلبيس رثحوزداخ طودزءانكؤا

 ”لركأب دركادادب ارم لظمدل ال يدواود اخ كالعاوجناتن د دودسل جدنمل ضر فز سس ورييلاةلنماذا اذهلك
 ١ ماورسالمجم جيرللا جيدملاو ِب نقتل ذاكثلاتيعداو كيلا مانلاوهل اتوا ماكو نلاوهو مضل ا عامرااريطل :

 تلف جسد دش بأشد هدانن باننحد كوز ماك ئه ردمإلا عقلا عاوتسال رماه يدلل كك غبن دبموزاب جولمد جدقلا
 ا كينكدد مه جازان اراك لنا وريرا ازاروماوجزإع و نو كو أها ضو متلابز فر بتمر اند اهوكود

 ٌخ 0 .انزطالتمااذ اجار |تيغراو ل لع انهحد تصل غااذارق انلاتمخرادرشلغا بابلا خيرا ناديلكج ار مدد ديرسكلاب قت نوفر لبي نا ملا بذا دم هوم وكلش ندر دبات حتحارا ”



 اي
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 ْ جرح ىدرتمازمفلاب عدح قبرك جيفرب هامد كوع بن برجدحو مهبمجرحورب هامر ل هرصس نحل اب

 رجا ايكؤسفلا هككو ءاراقفم رح نام ارإر كب اجد زجر كحاورلق كبجددحل ايو نشودو هاب
 هاذ 0 اباًمَرحاَفَض هر دص] بي عد ةْىَو
 ٠ توا َععركلاقي ندش مارحو نثكرسو محن دشم ءايسو دتفي ودب هدر متبل بوحر محد كير اي ذاددرق انو هزبو

 ' هج و اندل جحر ندكك تن جيتشش اجرح لاقي نك وككلاب جازح خاج ح يح نائخددو نازيشذ اوه وح
 ْ انزاردزحان جوجرح خرجملاب جوحرحلاب ممل جرجب كود اكشزا كس وهم جوها ساكو هزبرمكلاب جاجا هل

 ظ هتحوه خرج ركل نبال قاهر هزحزاواذةزبد لاح نآددزاو اذةزند ندرعتقو ولك نزع ميج مح جت جاو

 مو اهيل دوارانلا تعيطحو تيرضءا ضرالا م ىينتحو م جاضحاضوحردب ا رنامةانركلاب مشح مانا نعي
 " نزكنلماللايبلششب ف ح قشنيلو طفلان اشف ما ضضبل رمي نا اشن هس ملا د ةكيببلا كلجرلا

 تورييربب جالسمنم ت غن جولخد ملح ظض [كو معآ ن عن يضزا حدك دربي لح دياب هان ساذيش نر كما و
 يلح( يعي يحموبو اننيبلاقبداهوراس دل مزليل موتنا ويحل اتدوىدنم جالب الح تتركلار ىلغ ل هدنك
 لَمْ ارجل مح نقاضركيدزح غزجردر نارك ذب همر شان هدركر ىو رد اير حريشو كنج هدر أنفو هدنام

 هلا اعل اقي لسزسكل ب خيح تنحل ولي اكداول دل همالكرنحاد ال اما كل ىّبحاد مح كوز مدىازرمكلاب جال مجاري رش
 حاتم ماكس ايقر ودعك ججاوح ع تاجاح جانا نراحآح كك مالظلا خحوُبشب) بلل ز يحرج هر أيبو لدور هيد
 ً لَك ئلالوراجولالواجوحرمىردصو انيلاقب تجاحءاجوحل اعتسال لذ :وهدال ا جرس |ييضل !نعمجوزجب هركس عمصالاو

 7١ عع ةراف كل ءاجولالو ؛احوخلع ةراذرتشكل تمور خيوزالو ءآحيولالو :اعيوح كرا ةركبل لاترو دحاد نعتبره
 جاطحاواردلا جوحاو نيذربلامجوحاو كج اينححا ضان ععن لش د مزاين جاوح حالو بمال لا ؛[ضكبالو ءاروس

 7١ عتجانع كدنراوكم يفر بح َقَج دلاهب جواه برد دلاصعلاب رميح ءاطإ] صف راطز اوعؤم جاح مزال ّلعتم
 ١ يسد يل ايخاو نتشكل احتضركو ن دش زكر درسو داب قشزكت بنج ح ناجدد تععداب جرت جدعان
 . داو جراج وف تنولالبق اله دلوب تناجاذارقانلا تحرم ”كآ ف كج عضو ةرمزا شب نداذ جار ءاوثلا عم عومساو ا
 ون وب تاجاذ اذ املا تجد خاو ناصقن كا جادنجوؤب اكل ماب انهي ززيبالا ةولَصكث يدحلا و مؤلخملاماث ن اكن او عيد
 ١ دعارناوضان ىادبلا جركل عشيرجؤ نمو اه جر رلولاو ل ادإ اركب جوخ ضال اورتماث ماجا تساكناو قلك اصقان
 (ُ عزم :ضأن ععندش ندربب زج .جوزحن اسود اير طسنز هاللار يرشد ونينتضم رح اهرطمل اذ اءذيصلا

 ' قي تولاو عضوملاو لوعنملا جّوملاوريط دغص مزح جازح |مجزنا نهر انسحاب ذم حزحل اين دش نورين ى اجاضُما

 لن ييخفب حاز رح يسون ن درو نؤريبد نددد'ن وريبدؤحزا ازخس ١ جزمو هوم: زغاذهو قادص جز د جرحا
 جرح مح جازحرل جزحتل اضي ديأركرباورم ا يددئ اج مانهلخ دنالخر دن نجرب وكلاب جزح مج ايراخا جازا
 لع تبزحاللا هو رجرتخع ناز ل وعفمزعمب قبض ل اثمنالذ رخو هو عصف بالرد خاسربو نددد تؤ

 دب كديمدزهر مغلاب جارح وجورج انه جنيف كلاب مجزح يجز حيسرافلايمنمد نادرا ةضلاب حز حملي ذلح
 0 هوركرإ كيو تلانم| د دوست يمدؤجرضبد كا جرا جولولاو جوزحلا كد هزيل امور جرو تسود ى د

 . بلخا 1. نولوقي اوداك علال يات نمإ كت رلو زم هدد احّا اكن م عرمسا ماوضو دنبزكديجر خلا ونساز اشي
 ْ لو ييزحا جملا رحل انو جزح| شكل اقب ندش ديس مدي عب نختم حزح وب ديالو هب محراد كي ول

 قل هته ضدا اضج كزةومضج لكن نا عترلادبعارلا جزختد نرصاخلاعماطالجر تطيب اذا ةأشل نع: عزحو جزح
 ماطتل اب كلالع اسس جازحا طل اج بعل, نحل صور ييذاب جيرتبزبجو بصخد جيري مان ن اكمن دن اكمل اهب
 1 خارج يعم اعلمك جزر شبع ندرك ك نجى تار وو ههكو د جراخت كنج تدوب ن دز مكى هددد نانْمنار جرا

 - جزئ سالافور تالقي بوس ا ب
 ' و تح مال اخي بزامج مانرجاغحينم فت غخا سنن اد عجز ش ىرايبزإ ع و طحاب ا بسام[ ورليجانبا
 4 11 ا اس هى ىلتخاو 0 1 لتر كدوكا مضغ انخ
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 - , م 1
 يرو ذا اال ةفقنر لاذ آس دنآدا تموهدرمرافب قش نان نكن بجبل د ركبنابمكو درر أن جذوم
 يطا 00 جودا مكس فيصل ايش توانيركن يضل عج اهانبذاعو
 -- جاباهاهطذ اف جاع و لالضف علب جفاتغلاو مكان عجسانلانمزيمدلا هدي وه رضنل عمومي
 >2 لا يِرمونمنلا نهال ان تجيال انبو ؟ض نعجن نخر زيود هديبانك جي بندموشو جي
 خزي انك جز تشوكرازرلربزهدرر ابو جابججدنك ل دوكد دنا باوح توباك نيم انبي نيع منج خاف رم
 - 0 3س ني كعب جلا كلاب ناجيرعبجوزعلا الو نمدونملا لزب ناتيلادالو |نسوهد هر جذب
 0 عرى دب شاب روصكاهلحز عون يع ب وتو خيم داو دد اكيد كشيوكم ضلاب جهنم تحن دأحب مثج ن شم أيس
 6 نارارلا جلا قبو قدولا وحال داع دوش مب عااد عوحج اكراتفدتس نيعلاكب جلد دريعبو : 6 ن[هنصداودسانكاط جن برسوم كب عجور درك عياده درو دادادوج

 يأ زوم مرداس الم دس لان يد 6 عسددختم وأب رووا
 : زا شور من اووفلاب يلب نرش شورد هداتك جايب ال طابلا دول اولا مضت اذ وحلا نيو زغم و شم ماوبلا
 م١ 2 3واجولال الار لع. داوجبلاةفصؤ:د عمرا تبدع درنم تخل ض دوست نيتضن إل ناورإ ناي كداتك بش
 ناك عع نرش ان داشد عي وز لكن م تر لوفرنم تشد جوج امن عع منم هد شمل جاز و دوه اي روح ذي
 جوب  ”بدموسان يررط ندر داندانم جا امان جي ادالأ اد كس ىاتخاتجأاا جعس دع 5

 مجرب ةواردملم تقكشناول ركس غاوي مو تجانلاةجويهاد مبا كيان مج لاقيذخ 00١١
 2 ىف حضوم مان خفلاب حن روز ديروبا عمدت عل ادني زجر | ءانلال ضد م ناد عل تاؤربل
 جن ا ل ةطمام وهو حرمت مشاه زع اجا
 سس 175 اظلع اهلعجاذا استعمل ب عال يد كير هتدلبو عنج امو تيدنتكنايم ين دنفسوك رفد كنارمشلا
 + 7 جرصرت نارطالع نا كلجرلا وعيد شي زمان هربب عياد تنده عَ يب مالكلاو باذكلا شو اهئاددن ثوب
 ”ةةنازيرناداب حش طمرل يم و داولا خم ياويل جل الضفا ثيرحماْذو منعا تبع نزف نحو با ندركنادد
 . وامل انسي انموب يئاورلث اهاصازلا موانممدا [ضا معو ندير ابو نربي اجا ام تصحل زمان او
 ١-0 داوقإ جوي )حر أ د ععمسز نردصراولدندُس كن نب دعب انمنمر لص حولت اما مشن لأ وام :رطم) اقي

 ع تشكبا ردك ن دش نابنجو كان كنس تشر هزيم نضج جرحي! ل صف نيالا لب كا رلثازوحرفحد اريل ناكأذا
 ٠١ ميج درتماززعصم مزح عرج يجزحمفلاء جرج هارزرايمو هداجريتحتنا جزم و لذ لن اجل حرج عاشو [ن كت
 يح كارو شوفك سدد 2 ءاشإ لصف هرم مجارج َج لج اكو ازكيطلكلعلاقبرسساكدرحنينقفب
 - ١ موجه عحلجود / سن دأدزإ عج ةاحبوملا ابحي لباد هورس أ دمع خعندروح

 مح 0
 مزج طعم جامل اذ تيبلا يلقي ؟ض ان ندركجد كلل :كمىل ارضا 2ل امتمال نيرون ءلمالاوه
 وهون دز جداجرمكلاب جري ممتكلاب جاع مناط يداطللو قر ةزغلا ل اني ا؟كك عجن جال خد لذا
 قشور جاح ةما اد كك علا تاوذو قدم 'تاوذ جه ايزل ا ود جسوم نول اسوا ررطؤلانالذاوشلاوم
 ينالرنا الا جاوح ف. نيوتشلا يزن كلن ال تيبلا بصف تأ تيب جاوحّننف نجح ل نار نجي نك اذ اذ انضالاب هفاتيدب جاح
 انالف محاور يرتيازب باساب د برغم د وزنا لعنؤتلا نرحل رض [دغاريز ُبراضو سما ليز بداض ان هل وس إك

 طوخ جلئلا بج امميلف هلدترَج ال وعبيد ندرك بلغ مضل ابزجج بعل نيي هتدازجو جس اذ ١
 جار مأخن كل جاخ ىوكدج درحد حاج .زمكلاب جابج عيجويز جلع ةميختمرجز دو زج بدل حد حاج
 اح نإب و ندرس رك د صخ وة يحت عمولعا ولج افي نءفدزاب كياسيم يح ”اننايعدراراوع كا
 ٌرْفحمو مازككلاب جدعلظنحلا ةرج تبجرحا ضو كير جز عر ساب لش تعسو بلص كل ظنح نين جرح نرآتسيا
 بقينا مثجج جد عج ادح جدمؤ رنا جارح جوخ ا لع دش مل ىلا جدحو ع جادحار مضل ب جزحير انو نان

 ب يل
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 تنم ندناروشو نتئيمارثمم يخل اميالو مشو د كإوغل امور لام تلبس جب يرام تكل افي مؤ تخل مو كبش كتم رمل الصف دي مومو لهن لا خو كلا نفعل بن بكرات
 (ةفلابو كصملا ملاك. ثامر داو ملف اوركرح اذا هضم ورغم هدخال اؤب عمدالا نع هرم علم ثم ةطلخ م كرما

 تقم هكا ارعصاوضلا ثرمد جشرام ماصخلاطعروبصدل ثمل حر دزاركات بارد ينج ن دوسو نديلاب ثبرع
 الف ءاوتسدو عئاملاد رش عراضم سرمد كأاب ثعم رو لب رشنل ابريل ارض هويرضمل الذ اوُثكمومشملءاورلا

 1م ائولتمدل اًككفمر انصر ,كنرد طعيضخل انس ني زد دل تكي جر رن دل كيو كن ردا هدو بز مكب ثكم ايتو ضان معن درك اظتناو ندر؟كندد ثكم رهرمفرطما بانا ذا ثوغمو ثيغم لك هوغضمو هون اع
 تمرعملادنع مالظلا طا خا نيمو مالا تلوم ابو سنك نورك داد نايز نعود قش ادار اكياار مكر ع

 مشع ناين ارض وهثاناذ توما الا دتلا نعل اني ضأن عَعلكِل رز ابناثومباذد فنحن دوس ثوم
 2١ ١ تدربر الذ تورططاذادالا تيم دىرتخد مانو فيهو ؛انيهلشم حث ص مز. نيمز ءانيمم يهز غل ثيمأ
 اف عرج درك اف 2-2 عاببا ثين ثينحو هاحر ىوجل اهرشسر ثبب لثم ءضصأ ن معن لب نيعذ نيب ا ع

 لاير ىيذ بمهط ائربخلاءثبجورشس ل نم رش تيفل ثم كنان تاو ثيرملاؤ د 51 معن نديم از تيس
. 

 اخد اشد ثيل يعوب امل اق مدان يفلابربوخت يدور بوعتسل ورب ثختسم م انالذ تيب نالذو رقمهم مونعلا ثيحي ادد
 ضان عملت ل مفاوهو نديمدرد ثضد يرحب نموه تاتتسا| بانطاو ٌسليل م جت اب ' لد ت'اعمنل اب تح
 ممل اب افن تفس نادركللبناللئلاؤو ترك اذاهتللا فاش خا ورجاوتلاَنهو سغلاف تاثاننلا كيل هقد كر

 قربا ئقاذا ثيم مد بعز اى وهذان وبي شفنف يخف طحاسوهو انكسطغ امد اوسز انتل اسولل اني كيم نم
 ”سرذان دنيا مكر ا,باتودوشب شير هرابودانارردانك ين دكذافرسكلاب لكي ككاقتنا ثنفت فاش كير
 لاقيت لاو هدومصق ااذ ويجي ط تيكن الذ غلب درسنلا ما شكتلابب دش نالف وراوشدر اتككى رم مان در هت زتاكشو
 دوك ,مدسرهدمذاركملا عممو اول ل ضفاهل !قصنامل ىزحال ثكتن امتمتجاح نالفملطرو فلخال كوه ذب شيكمالا

 ءاطانمثرواولانسباقنملانلال اب ثراش ادد ثْرو اور :نلال كا ورلشخ ا اهلج امة دكل ءانداولاتبلقن ا تادؤملصا
 تعد, نيبابع .ةووللضتمل»ءاولا تطفس ان اوبل زميل تثروودإ تيد لوتس انهركت معترك ث اييمواولا نمل رسما

 دعترمرآيلا طعم لو ضد :[نيباهعزمول جو نمداولاطغش مواهب امج اننكأل تيزي ايد اضمو اولاد نان [خمامهو
 انلتاطدانض بحوبالتلذريزملا بابو هان كذ ىزحا:ل علف عبو الين نم اطوقس ماو ئزال امن ايلا كح اوتو ل جس
 ةراوتوشرد لعاكرتلخدا لزم د نالف ثور مدهوب ايلا ثوان اِيوزمتلءلاهالتخا عمزيكحلازث اج نوعا
 اوعضورتل موتعلاتمعواو كنس نارك تنكس ناونختساو ىورب تفر ناشف اسايو دور وزن غن يهز ىاج ثعو رب اكنيعارب اك

 ناكر ىاب_ثطو نسا ءلالاذؤ ثعوا كسا صقان ثوعوملجر سمو ملا اتعود هلا ةرتكرنعو ةلماو ثعرلاذ
 قيلتاط عوق نموا اقعرل كول اهيراوتسا انو دضفور اتحادي عد كدناناراب تلو مل مو غرتخل ن دز تع
 ةيرايراتشدر ثومهزتسدراك كريو مث مينحه ء[ىطإ ]صه يضل كلب انتل تكور كقنع ترضل رقع كلوا
 انه تيه مزن اتيو قجاسو هرفل ا قناه ملظدل لاولاةهثهو :عرب كلسر ملا مرطفيم اطل تبيه اقيناراب
 ةقال تلال صو مك ب رثيهلش مدرمزإ ورك تيه نيمش نيبو نداد كنا ىزيج

 ءايلارمو خد ريثعو لعو عمد جقخاول اذن رب دنع ولج و ىرم وم ذاك ةدرغلا ؛ايلاز ميل ل دب بعلاالعلا نب
 3 00 جند يحج هداعس ام سعاو تئمأو بم بج مؤ فق لا

 زشنربود جأنشور جوجات اعف الع مباتتغناد نا نفدانلاتجت الاقي ؟ضانوعؤتاندزمابذ يحل بمزيد ا

 ناقيزوسو ايد جا طالتخاو كاتجاةرمولالاّهيورملظلاعادنمل اقي ؟ضأ مهى هنادب انىزاو اركمانج غيم
 ”جوجامو جوجإبمنمدرصمرضلاب جوجاروش بارمضلاب جاجا ؛سامأ غبار الا بال اقينافحو منفجلشم رمكلإب جاجا
 باز نيئلالالعحوز جل نيو ميد لص انقل ال! |عجو اهم دنعرانلا يجن مز وعفمو لوعفبوهرضخالالةقلخز
 - ةنالافاب عيت :ناوشوحوونديهدرا حرا نيف وصغيع اهو تحزم جوجامد كب نم جوجإ لوني

 جو
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 يخل ا/غلاكخ تراك كوتولاذادانلا لتي نالنودا ماعدؤ دج مد لحال زمان تتعود ملاذ ادنزلا
 لينا ماتو نإيز ثمع نيدلاززيعلابوهر برد ندوب, نبهر نجرب يقعج كلر يبي ادجملانمرب حرقا

 ةهمذ. د قيما مهرنيو كس يهب خل | لصف كيراثرد تدب قدسي جتتيخ ةخلاذ سذلاشاعلاةبرهددد كك
 قدقغو نع تحلاد 7كؤان ضبع نرش فال نونعرث |دغ نهد هّسم ثاثنعا ثنبابلت وهو قرغلا 2 نول عا رنم
 قو ٌكلزهوا ةانلاتتغاورقطنم ةلجرلا كنعال ايد ذدددهضو ا مويدح ٌتَدعاو ضو ثيثغتد غو ذولا ع
 1 نعع تحارجز انؤحو مير ننؤد ثيثع تع تحارج» درت تشسوكو تحل جزوحر ميد جرا ثْيْع انغ هارتشسا با ملل لما
 ”ثددال نالندٌمالقعراضو ةزموداسض كرمي مدل اسي دّنما كل جرجا ةءاو هاوادورمجزحا اذإ بحار وهشختساأو هو

 اودع ةماو ثازحو تلو رع هو نام طومض (كا دعه تسكن يبضنم ثا عند ئ درت اذج ةلوتبلال داش
 فعن نما ثرلغ اهكيؤج كل بدلكت طل انين ديب امك نشرك ثيممرغتر هن لقي ددل عاشوا عمم القيد ثرغ
 وغم انس نم|يزجهو ل اطزج ناوزلادددل,ف مال ثواضم ثياذل لكل يوهو ثيلغو ثولغمو نعش لع مك
 ثاغومو ميال ايبورمزل كن لفب ثلعنالدل افي مئاك عش نيحلاب كد كنجتخم نينضفب تلعب ىإتلاب وبدعم كل
 م 041000 اهسرب اهمزل اذ اندلف مم بزل انكم دلانتلادش ككلاممو

 نانكمانوعاو تون حابصو ءادن ليرمكلابواءاعدو ءاكب لشيضل ب ةلباًمادويعوتتلابذيث تاوضالاف تايرلو ل ةاونع
 أرب ثيعنيوإيَف ثوع الجان ةككد مان راولا ترا مساسكل اب ثايع نتساوح رايز مرش أ غلسان دي سرد إب ضرشاْا
 رمشلالع,ثوعمو: ث عمى تاغنمرالاتينعودالبلاهلاث اعل اقي ند نادابو اما صاع ازمدالانخل اثائلاقس نييدابو

 ثره شل فوه ثنجؤز فل هاطاكب ثخح دن وجو دنزي كتل ازد كازا عيهايك ثند ء[ئل | يش ماثللاد
 اذاائرنوهدكتن : دوا ثنو اهيمقش كااهكو ليلا 2 شيف: ج موتلل رو تسلا نبال خشي و ؤمبكشرد نيكس

 ساتتلار تمول مهتضتعاذادب انصصا تثير ضاوام يام تلا واتقْس كلك يزهو تون اهل دلك رنا نجوهورتبرض
 نوشوايخزإ عون نيؤتالبدو دم ءايزيرجد ابد لكم نجدلالام تضينالنلانجن دكت هدأ ْصف
 :ةلجلاَت صف | كلانم بضوهو ثترجؤ تخل نتصل اثم تيب قالي يزجرق جراج وبال فود اسكلإل ن نمعشوح
 ازاةفحرل تشح م! زغمقرل تعور اس اطَع ور ايبب )يسهر اهبل نارانب ثيعَم [طزج اكل ةيطعلاا تعفو فسار ل ام

 ذاكلار و ضعتن | لصازه انس مل افاحلا تع قنا وطقس مل ثعتن ام عضل ايي دادنمإل از علّم البل ةرتيطع
 هيل ضان غن رش هونارش اك حورا وبماذا هللا ثكريريومؤرنمو نؤيد انو ادا ةوبمزإ تنين قفلاب تاك
 هز اعون ثارك تكل ضل اخ كسك امضلاب كم ودو ريل ةكرجدو ءاقورتك
 لام طه زكام رشا الولاة نر لهشام ركود
 لفي درسملانالٍ ساق رغدع ةد اك عه ن دكت نرد خابل ثيل يؤلف كيددد ترورب ؟ماك فلاب ثووك

 ٌثأثل| ندومزف كنردش |بلا ثيبلت اًبافحا ايزو نيل قرلوقئرقد ثرلو ثمالوه هنن بخل شعم اذا تل جلل س ايقرسكلاب
 درملمال ا3كلنلتو تلثلو لم ثلنلو ةزمرازب اونطالد ثيرفاذ دن اجند هب مغمور يلع ملا هلع كلاناعي نديمتس

 كبو نوحزإع وو وتصاوةمسيدلاب شيول ماد دلو تلاد غّضدل ءانذلان كلو تسمح اجا علو
 لا كال مش[ غن ديب اتسدو تؤهدهزبويفلاب ثول 0 اويل قربك ثول تاؤزفانو نيعكلا
 الكندر كت افنل اوزتخيصا'دد ثايتلاداد هل لجرلا نال نكد كو دب دول بادب خول وهل اتي نذكءانيو يسع! سار لع
 هيسولارب و كركر رندركهدولا' ٍثيولتربتححا اننالفث الامد اطباء! لعف ثانلاد ععش لفل سارب ثاتلاو بوطتملا شنانلا

 ابكر دكلاب ثيل تته "نارار جي نم كخ ءاثول ة يد سنضع ثول ى طز زارت ادم سيل لي هز معاج )يضف طع
 5 كشف لرزعلاب ن |سلط كثر الم مججا ثيبوالمدحاو ثالمش الود من ناطب كث دال منان ش هلل لافي هوبنا
 قتتق را ناعم كّسندروا' نورت: نو كت ثرارخ : اب تاطؤط اما م ناك ععترصم ا طغطر شت نيكشلاب

 هاوخ ث المار كم ويكتب كت وبكعذاو يندر ثمل ثدايبلع عدا لود ككث طام تغب ع دن امد
 راوخإ | ثيزيادوموعمصالالاةودمال اوهبرعوبا لان نزتع ثيل نم ءئكساوهلاقي تربلرب ندركت زحاقمد ندكدشن ارد
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 موفد ثمد جخامدكان كبد مزلى اركب تمد سي“ مرقم جدا مدل كم دناطدلميربشكلابش ا طد ملبس ةادم

 نيت موت نايزم طحن د أن: جان .وكهلجمضلاب ثومداوّيلاوانالف ٌثمدان كامل اقيم وخ مز فلا خام د (ىأ ك عع منمددصم

 و ءارلا] ضد عز طلاوهو ترجو تنحو ثوبد للدم ء ير يرط ن دكء زو مارش هالي هجمت دلاقب دلك
 داود ونجريلبا ثجي جلا موي ناكاذا ثيدخل فد لكرطضخل اثم ثمر هن رادزاب اكبر ”ضأف عمت ازا نقشادزان

 ره كو درا رفرفت عحأتاو فغضدل مرماتسراو تبلتاذا نيبس ف ثتتمد مهر خل ضال هراكدمل تنايزلاب ريل ادرس
 ّيلخاوابوثلا ثراو ةذاذب كيش اثر ديه ىو مئيطا ثرزالذل اهب ؟ كأن عم نرش هدوسو نكزغلا ابر وكلاب ثاثر

 نافيعضريامدزد مورمو لوكدزراهانكجدل مونل رفد انتر او كك اثرو نيو مز لاثم جتشرزاخ تحرر نكيركل زد
 ىكلاب د | يرالوجعتج مرمر ارجورمملان لمي تيران الخلاق رشا ةدئزز ونهر كقشادرب جور تخارمبك
 ءاتعر ةاث. سور غبغو ال كيدلإةثعر رعاشم مان تيرم تلرقم دلة ا نضزرو كيا كو اللا نوكسنرشعرراوشوك
 متالعومزاركنكر ىان ين شفب تر لنا اول عمو هدنياذكش وكدا كن هزارسبس كرم نانكذ نيبال تتعانإاتاكاذا
 يان انم,اتغرا عضد ى ارا جملا ةنعررمتعضر ا كاهل ةنلاوا ةاملاتنصاو نازجورشاب لسمو نز فلاب وعر رئز الس
 لير ثضيدو) وني اثال لوعفمز عب لوح ىذ ثور نو ذر نملك ماوحو ناتج يد ىبتبكللانبال ةنانج دش اهكد
 اننرماكلاب تيربو 200 عاجرد نانز نعد نامكزمتو عاجنيتحفب كدر رلامدقيي ةحل اون لوك ملال ي

 نوخونزاسرعو ندب هرب ؟بوجز صنم تير ءائووشنز ارش هاكر جرتكلاب ثمر طعم تهراد]جرلا تدل اياز
 ماو تمر لا ناتسردربشؤ اب ثمر ممداإلا_ل 6 ذ انيمورشمرلب اىند [تاد عودنا نثر ودوار هاكروشوُس
 قمرا ساددقو ٌجشود بؤس رثو ور مانرا دل ثاندإل حس نصوصا ثلا تّموو انيس اهي تيب امل عت اذ
 بام خلع ار لافي نمرككتدد ثيبر منا ةود نان بضينالنل اقيزيب فرطو رشيشمل ا كبطع اعازرش و رو كت الشلل
 هل ثبرلع نتساوخ كنردش عسر يق نمذامجددي مبا ثيراع ابان هلانيلع كثار |مواثبر تبرعت: لتما و
 ثيتم تضر كب ثيشجر يزجنانتيجواذدو د دداو كنج ثني إل صد رنا و اكاذا نيبيعلا تبتر مج وطب
 مول لقىوهلا تنشد قيرتالع نونلا ةدانزرشنشس نإ حر بزحلش جكلابن اثبش درادرابب امن ؟ىروناج
 ارتنكوو ددالارب نسوان دايو تسد كك شدد و رطس ُثظرُس ىوب نكت عاب درك ن مولى وبشوجوفايكشُس
 وهورنمتخ ثعثما نرش و وم هديل هذ ورثشنلا دإرا عجل كثعش ده / لاقي راك دكار, نرتب ثعس نيشل مب
 مسْس لاقدو ييراخان تنال زج نجع يعمل ثعش لنحو بنل ؛اطاو شع اشلالا نمر ى درم مانو عما سارا بخملا

4 1 4 

14 

2 6 (6 

3 

0 / 0 1 : 

 ع م م(. 42

14 4 

 نع ةةيتخم ثمط زيوتبج دل نؤشلجارجز لاني مائرتلاب ثودرط ىزابراتل ةطم ناك ينازاجو تال كنور مانَسلا تعض لناس زاب ازاكدوكدىنشوب درودوش ناهد لأ تغام «نععثزتةيادد يده تغض هريروشبوا,ماوخ مالحا تاقضا زبد ك تن, يماود هاكدتسد ثْخبض مهاضج دل مامن نينا ظنلا تيد وربلاخرسال انس اطمربلاب عمل تتتن 'مسف كش ثوضاق اذ كتكي مباع حضمض اذارب تثار ككل ةيوتضركبجرم ثدبض داوخل كانعتلطملإ )الإ ذانمتفنش لاقي اش بلق دش قت يف كلنمتشتف
 لع ناد خو ذابنيضفب ثيع دول ل صفل اتعاهتمانلطقلبجت انلا هللهثطامورحا الج يرملا ثط
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 تلخارف ىزأانغتملاذا غل ناوهو ةدحاوزلكجو شيع تان داطاخدةريشوربم وذ طخ نالف ءاجو ل 3:
1 

 تمرد نراافاددرتم تع جت هندعتمرشلاب مسمع لكوج نمل ا+لكب قاوتلاد ظقالان لس ادلشانطهواطلتخاو اهب 30 يح ايياعطن

 ذل اورو لمر دنيوية زوجداد هعلدلل نضيانشم ناجم اني زئلاذر نوسلا تعلانب ضنا نبخ 1 د هرفع
 2 قه ث درع | مزننيمزمثعتعر شاب تابيىدربركددونلرر الاب ثععإل ىلا مضلل ماذا افياكفلسمدل لام تع نال شع 14: يب

 برمز ردك

 اكن الغ ريشا يذلا لعل اهب ةماض ةجتخيما ثلا ىمايك خكدع تفعل ناكئيددلاو رفكلزئكلالجرلا 0 0
 كلى ومان تياوزال وهاي طلخدايشكر تيا عبر كسدوبنب مضلاب نال بجوز تج ل زيفلادنيدلاب يللا 3 ك0 5

 سومو
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 ابدا ليقالماومناوت انررطم )ف نكتار سن ان قال امثل ايهص اذ لةذ أني كلت لاقمو هدن اعئكدمسز اورعش 0
5 

 ا - ا . 5 6 ل 2 6. 0 و - هثخظ 30 0 م

 كرم م1 ثورجصوم) عزف اذالجرلاثتجو اميتضب عر ونس سندات ثاجّمجل اصفرار :نانبممالِم عمجاضد !ممناد

 روك تادتحا جضارجا تر اروكيتغفب ثررج هايزا عنبر شنلا وكلاب ثيرجن له يك انجلو
 لصف, صح ان ناو كهدن جل وا ةغل كلص اهل كاتجر كنج نموه اني زج هل ماكلاب ثلج
 ايمبرحاهمسرل اذيثح وو زعم. نفحو حو ثحاف لولّصحو اذعم ساو لو تحال قي نتخكارب ثنح احلا
 دو فري عيوسمل تاغح بيد ككشوفنح قييكاربدحتتخل اني يحن ونس انجالدل يكمل اعل لعن ؤياخالك
 لم هربوا اةوسكلاب عبصالا ل ةتئان عر :كلاد فلاب ناخحتلطكا امل هدو فرجدجب فرج ءاجج تحذر داوجرسزفو
 ةعيضنالد ثزمانر مظامخنخال اهب ملة ضشو ثبرح هرزاروسان كيددكتخنأت 2 تردي ,ردوزبر هاكمذل اح رتعأ

 ولج ثودعإياضالادحاو نا ىز ءآرتلالا6 ثند حا نازحو مسا لوس زجر جاودذلالالع مدن ناكل كل ذر عضولا اذهل
 امدح شدا مضل هذ حز ضب ثّرح ثرحت هاذ دحاو عقداذإما ثرحل اي دش بدوني زجر لش ثدرح ث ريللا عم
 "لانك ناذ باشدل ثّكح) جرو ادب دجت دجو كل خت رّوسال امو هءوضبرضتناذ المرا كسا وزعت: لك ينم
 ناك: يلا ثداعو يدك عم تزع تَرَح ثداخي ذاع ثارحل امل اب ناث كح الل الهو ذاضالاب نسا ثبدح تلد
 ةرحارييطحل شون حؤيقح تعم ترد ؤ كوتضلانم ث يدع رد ردا نحال اكول اراض وحل جدو ندرك
 هت واؤ مل ةئارجمو رن اند كفار يبو باند ثرصوم ازكو شرهو مةياح حاس لاذ اطيونكلا,ءلولم ثرعوهورن انها
 كثر انلودا اًنباسس عك ناككاندل ثراث رخاؤوذذ ىزوزاتكر نريزرر ثمرح ناكتسردعملارلاقفب ترحم

 ثداملل ل ثراه افيو عيدزاد عدل ثم شرتحاو ثرحزدواشكت ازحىدر/مانو دش و الوجاد داك ماش هورس تراس
 نص اول 6 كنونلااودذحماللان وكل ماضدال مكي مال عزل ايف موللادنولاّنال نضل اذاوشبزم|زاهو تحك نب

 ظفحواكمفلاب ثيرح لذ نوكيالف ماللاهظيملا ان يي رمل ثم زعل مالا هنيه لكم نول ككو تلا
 ًاكعر وسن دكالخو هاكو هريركلاب تح راز ادد ور امليرشتلاو مضلاب ثافجفلا وه كس نيكس ؛ايلاكب

 ةنملاؤ د نقتل ث مانشالا تعاد دبه ى انو رع طلاو ةئيمعم اهل ثنحلا الذل غلب ورتشمحاو منيع تنحل قي 7 ن
 ثْويث وحمل ايد اهلبامددمكلا اثوحو تيجو نل ثوح ضم أتي ماازك نمد ررضب نالفورض د فن ءارحر اهذ اب ناك
 يلا نجلا .مانتساظ ثم ىززجندروان ورب .ةناتسا مدّ هد مةرخ ذر سكلاب خاب ثار هلكفلاشبب ثبحو انوي موحد

 انياب هبت لعزب ضل اع مسم_اوهون زلال نعلم اكملا لع دت لكبر ابك تسمح تلاض بالا ف عااذا
 عيضللال انثتمانهك قفل العا ليني نم مل |نمو دز تلت )و ديدز موتي ثيحمو اللوك للان ذانضمالا يمل
 جر دوعس بانو فل ثيرحاشل لخبالو قل يرانا زعم لمار طع اطيحلوش ”كل يضف لع املضدتو رانا
 0 ثيزح انا لصف راها يجزم لع النبانمتنجل او
 ديم ثيبحوممو ءاتبحا باص اكو اتبحا و كم او تنل! ل عم كا وىدر هل يفشل ابان وز اخ لجلاو
 اذ ىكلااع نب ئاننحاي ةزرلو مكلايل اتياكتنجايواردلا فور شزلال اني ايتن نالة لام ن انياب لاطققلابن اختم ٠
 فز مان جاوهد الا :الاونرشر تكسو ءاتددخ نخل اخضر نرخ طياقو لوبن اجا ها يرري ركل ثح عاملاب
 نه غنا لئلا ؤو هالودو تسس نونلا كب حلالك و كنتو نجلا وهننمو نط خضر نعد كتف طل ا فَحو فرضنا
 ررككواورنم ترش جراما ياقوت فتكم جالجلشيؤ انحدش/نكدامدىزنلا واكل اذخألا
 رماوامانطلا تمد ىمسالالا ل ارلأل صف ثوان نوم انو نبل نتسمل ثوخ | لج متحمة قف لخادالا
 يونج ايد اهداف :نسالاذ نافرح احر تافضلا خر منوع اريم ؛ككس نال دداناوهر ولالا ترحل لجدول يك ناد
 ةّيبرس ككلاب ثالد هذان روفورارعتم | باصااذإطرلا نعد ىرايبلَرا تعد هزيدنادابث اثد ثد نادضوم
 يئراولا لادم قيال سار كرو مضمب ىذا كرنلاو تبضماو قزضنا وا ةنجنالذانبلع كارو نيته تلد قون

 طي ودنومتج را انجب تنلهوا دجاج بدلا تجانس واكتن درت ثان اليو
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 فيفوانم قبال انحتشجل افيان قب عع نزيواك ثحي جس نغضحب قزقمرؤن كثري جمالا ةروع:امماوتك ل 1 تح
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 ا 6 ياللا كر ةفا دا عما دو زب سرا
 سانا هان ثيل تيا تاب مدان معمار ءومندش ونا شرأت ادرار كسر كهاكدااتندروجؤشر بسوي

 اًنااهرحاو عإنلاور لاو مغلاولبالال ثجمجال املاوهري نوباللاق امطير حارا ضل ةرناخ تحروتغلااب ماث أللا تا
 لاف ء قرص خراذومل اتيدلصال نوار تر ههو م تلمدسكلاب ثيد | ىدرتمانةلابهاثااشاإبر باص اذا نالف انو
 رت دانآن يكوسمضلاي.ثر|نتخ زدات و نديننالا غارب ثيران لوالانعزنالا را برقر العمبل انك هشزاطعوهو قؤص

 تلذزاكاذاو ثيومىني فنال ادن داذ هدامث اي جتنا ثاناهدام ُسأ ثرالاو تضل اذاراثلاتْنّرانْلافب نتخوؤاذخ ١

 750 نانا نها عزنشنباسافرتشن او نيكد فالخ مال اهيبان لا عضم نابؤتسي امها مباخانلملبجدوث انكي اهدا

 لوني كتثباورتقيصدارانجلا فقبو هش لرجال بلير غركؤس ذو هرككاوب ثبد ابل الكف شوكو دو
 دو دوب هرنامى اجو اجراراهزحرنش ابهدعرد روكسي ةزيكرج ملاذا تيري وهال! نحو ةياوكَسا انما علوم هكر هظا

 م قرب كك ورب ارب عشارب مز نيمذ شهري فلان اكماب ديلا تل كتل قيد شل نتشح ناكل خضع
 مثيجؤو نالت ثجيو تكل هدو ثعببانذجتل سر امل ذعو ثتباو شجد امض عجن دانتي ذو نتخكتارب ثعب شبع اربكك
 هني[ ناكشعنبامي مشلاخم ثعنبو عوما هللا ثعنباو متم عل شي لاذ :كراديمو شويملا ثوعبلاورعم ثلا
 ثاخبلانالئلافدداوحراهمنافمزاعو تاغل كلب ُث اخي حرزخلاهسمالامونمضل اب شان موب ميمذ| م عاش مان ثيعب

 اخ نالا و ركزلا لاق نمد نإلز غو لازغيل اثم ناخب كمت ادحاو تا خبل ال هجزم رضوي لانو اً ارواج مل ضنص اًنضْواب
 لشد لا نمو اتجدل كيرى انجو مالا نم سيرف كنر عرتن تغب نيم ديسال يطل تاب فلا انو مانو اعتب ضان عملب
 دداتوريرشاتسا ثيلشمنريراكث دوو معاج سانلازاماعف كاتبا ذ انلخدلانبتخم !مهرتدريجبزوقزشب اقر
 اوكرلاو خلاد قلحتاب وعقل اك طيارشز| نرغب ثن ءاّمل لصف ,ةنبزل دان ثمل د النو مإسز اوجد رذل اهشسمم

 عونه لشم ثلث ات دز اتلا نتهاذاف كابمسمفلاب ثلث جاوا ليم سزوم :ًاًنلث نزرس كلث در»سمُشملُ انهببتا
 دوف خللا |متثجالوار تحدورعبا تبونراظكب زور مهركلاب تلثانبو ان نجائ م دبدوب ركااد فيصن در يخ د ريهدسو
 كيدز مجيرلا مظلاذ تلا نموفترااذ اناموج عونواموبدز ناوهر ٍتعلا غم وبزكب شت ناوهو درا هنولا صقا زال لبالا
 5 قب تر وفن كنال ن اتضصارهو كلثمو ثالث ل! ثلث ماكر ع لال نيف ورضع كثير ضلاب كلن م ومع اذا شل اما
 لفل قريضل دحلارركتل تصرولااويزعلاةو هوب لوف انهو مهنمصوم عندو كيو تماغجا )وا مده ةخلثو
 نحب اذاجو انس نيشاو ا نشل يلا تال انينيش انينشاحم) ا نيش زحمزعوب ان هش ظفل كنيس ظفل نمل دعرمال
 كج كويلو فض انلانملا عر زيجل انما عتسمو تيل نكد رجح تلقو تفر صوص ن اذ درعلا) هدعم ويه كر
 5 نا عن دتس لام كابس ثلث نكي امواديز هلم ميجا ذو نمي نمل نذد نعت ام جزجب الا حاو
 مئه عبدا عونا تجدر ةفنالاؤ تحال ككو ميل ام وعلا فل اقبادقزيج د دركماقرسو( كأن عندش مزج
 75مل لل مهجيز»ن يثليو تفس اوداككو نيل ءان مع يرصد موف ني شعو ةغتاو فاك وتضو نجلا ناكل حشو
 ميج ناز هل قبو دن ى وربك يدو دك دازمسان دتضىر باجدديزلبد كنمودكهوككلسن هرب ءانالا كانو
 نرإف نونبالوةرشعل 1 ذانضال ارثلت تلاثو هر ايدو ةرشعلالا مون ابد ككو ثلا دراص دل موغلا اورج ارلاودسفلادان
 اتنخاذ اذار عبر اضو رعب راك ل عب ارو) تلم باروه تلظر تنؤؤب كس نا ورم كتص تشن نادرملافلتخا
 عكف شع زغضملا بفلاو عذرلاب نعد انوه كو مسبب ل اتم لاننا كل اثو نين تلاث نه ل وقم بتال نال
 ايوزجانيخانن هناي لوالارخدزجل كلا بزعاطعا بص: نمر يءازعالاث لوو تلا فز تشع تلت كامتمالا
 نفض واهلا لحن نب دحلا لا كك شع زداحلا اه تول دان زكذ الب لكجوتغم نينعل الشع فلل اورشج راجل نه لون
 تلا ةارحلاب هرج مهري هجيراو نهم ا ككوررشلا ل ميسراو نت نوف انولونجلاحلكلعانخويصن زاجل الها امسح
 ثول عةيناقو ترشح حتا ككو هوشع م عشو رهرشعدحا نوما لوط بلال نكي حقا تزوج ذ نملك شمل حج
 هاوس ولم بحونشايرتخاس تس وررسزاركنادر شوف ولثم هدئار كو ادش كثخن انبدر سرق انو دع دوش ونخرس ذا
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 لئمزماديرشمادنم مولاعي يزيجهز بسر اا وس ما ةياقب كبلات مينالن لافي تلبسوو

 «ارلاهذش تدرمرعشب جا لعن كيلا ذاب حلل ترم وهو منو رملا نوب يمن اكمو تاند لع نانا تره مضلابانموب تحيد

 ميلهاجلا) تتملا ماكر توفمر تّيمدو يرتفع لاقبء ضأن مغلف ةركنمثد تنقع مي :درق هيب نيب تول موبرنعد داو مان

 يلم ت انور تعول نلاقي للا لاقانبم ةرلب وبل لوف تول وكرم ىوتسجد تيم افين فخ مغلي دع ولي تيسر دونيمو تاوُماداقوررعد تيد تنمو عيت انو توجت امد درو:لم تقم يب ةزدالرا جبن
 لين لكنال قت وما انرب داربانئارتوما [مرطوهو محن تاملاقيةتلجاوريكرل اكن مز | عوير كل اب متيعراذرموتيم تبمو
 ةراونلا»تانوم ةاماوداؤضلاناث يجر درادن ناجي جهر عفتصانو مصخنيمز وفل ابودلرع خلاب تاومرنم كعب الل سزتبال
 كاد ىلا زو ياوزلاوققرلازغتالعددرلاو نيضيالازش اذغب ناوبملاز الو ناتولأر محال افي ناوبح فالح زهاب نوم
 هللة انار نائوملاهلاذ عقر اقير ونس كماكر مضلاب نايم ضرالانعتاوملاذعرلوهف انش[ ايجارش ا وسرلو هتيرتيالا
 اذا هيا نالف تاماو اه دلو تاما ذاةانلا تاو منالن تاما اتيت انونزن دش هجرمدننز:و ندينيلريمرتامارغلا بلل دلش ةيّومو
 هوب ايلتنل نمذخئيرلال ليل طوتك تنام ومو دام اسراب رمت واقم مج تبواهمنيموا تييهو تيموهو نوسوا نيالتام

 دة عم كرمز مانزمط اي يؤم نونجز منجد ٌعرسمملا,نومتوللانملابال برلا ةلبصتمورل ل مزدسع م الل تيج ورب
 تنذ راثهبلنمتافنوهتتانلاقي :كان عغنكلاننايلاكب تيم تهم ونل ضف عض اىضر تساراط
 تا مالفلا تينا دساتير عل توبنموهي هنالتنباوردعمب تنباو تو منع قحتمو مزال تابنا مآ تع هاكنتسرو دايك
 3ٌ,اكنتسرو اجت نم كعب جا تبل ايد كد ؤكن هروريو مسرع مل جل اصب لاني ندن اشف تحرد تيتا
 فت باونرشتبانلن الف زب نادرا صئنخ ممانعة ان مل تسو مهدال داو مهلاومإ لع تبان كا نالفزتتبان نسحا لاه
 متن شيركلاب توا مضلاب ةاغ كان معن قيشاز» تر ق>رد توبنبنيزاوج تيب رازنالا ثادخالا نموه
 5هوتسال افي شاد شوو ندوب موماخ تشن | هدوسائئاركمححتينجيذ اح رتوتل !ذليخدوه تنجيد كعببطو تثيرس
 لاعب [ك اضع ناشوجتإب دن دز كر تمضند خل مان نوتعازمتضصو كا تعش اوشن لاقي تفص تعفن لاوتشنا
 معن دركن ورهبزخم تعد نازجولاه درا ماشسا »تيفي لب مل طغيسو ضعت ضني نالخو توُهلممطف اند انندرقلا
 كك انزع هاملاعإ كفن ط لاقي نركئاردب تكي ا .راولااولربامياك تيوس اعانوفو جلاش لامي نصا

 وياي عبلا ضمن نموصو كن بامنرال اهواك بط طشنلاكوم نيج راك. ضال نعؤب ناوهو ثكبيغل ازيدوه
 تلاقي شنزلانردوهد مكن عجين ورك اب تسيهم جؤاو ناب ةثكايلإر, دشنب و ون قضي بيل لع قب وح شرم
 تكور نكو نعل انيدطقنلاك كج ريكو وأول )صف داخذ كتان جيو قات ك تاننراجازكو تاقندتماودّنالا
 3في ةقدل افيد ومعو ع نتنب مازحا عضاومو ناز اجد هاكءاكنم تاقبم ماكنه تثو باظرال نماهناه اذا سيكون ملا
 م لامي ن دركاييي ضو تيجو تاقوال':اضوفمرل اةودومأننكنينمؤملالع تاك ةولضملاَرا مل وهمنمر انف ولمفلل قيباذا
 توا زل عفو اشيل كب فوم هوجل هوجذ اكتشف دفل تقاوةفتفحو ةدزشم تفي لتر ااذاو ئرفو تلج )شا انكموبل
 بكرا تبهوقض تيبثلتعم لد دب وزم تيب ءاط لصف تم ادعفلاتصوال نب تنموكن فرك وب تايم
 ظل اهب عمسالالاق مدلك كف صح تاَتصّوكلاب ثمهمم لجر نرضى اء بهو فحض ها )تع ل معؤ و داوفلا توبه جرو
 لاَ مكذوعرد ندركنعطون دنيا درماججو ندركاربمو نتي شوك تمره اذه َتِجراّررعم خريوه ٍثيرحلل قاس اجت اكاذا

 عيموهو تمارس فد عض هنمدرصميزيلاب ره ٠ دش كب عزغر مه ندر نهد عك خاف تيرهر جن عطل نع كره
 امير نداتفاهراي هدا تنانين تكلاو تقهرتن مننا زمنا ئلكو نبي ىكبسز ذل اب تاهت فش نادشال زيهم, ولكو غلا

 رعت نذر عر ماك جلمه تاقل]ثلوكت انم تنل مهم يزل سائلا نمتضم ٌثررول ابد اكفانح كراتلا نيالا
 "لو نجني دملاّناالاركرملاد تولد عجبادرماولإ ف ووتر هو اكل تف ماوقو ,اعدو+ . |ب وهو تترهف
 ”ًاهلاقيهبيورايب تانهةؤملبارمانياصإ عمعال الو تازهرب قمه مزرككلاب ته مَضلاب ةؤهالكو كيدزيمزّبؤهّنكل تهوي
 وانا كب تناكرا تاهر تتافال تاهل انو اعلن انه تدلل قام وح اوزان اون انه ااه زطعا ما ءانلا كب لجرأي
 وداي ءامل لف ءامزلالاتبلقف 3و3 نمت انه لصاليلخلا بالو تباهرنمل افيالو كيطاغا امل وقم كب اهلام

064“ 

 لا
 ٠و

6/6 4 
 ؟ )2

 وم



 يب
 "0 العطشمو اناتلَتسفو ككمكفن تنلماو هاجت تانعلالومكتلثن اررلجترا م مزلكلاتلتناو ا ورع كف او معمب تلقناو 0 لا ل 5 ا

 ظ مافاد يتلاَتافل ا 1ك تا نا لكحد تود هرعصزتمال لع انرطمضنال تول آكماللانإب هر نان صل راؤغلا

 النود هوه اقيوريلاليسبالو ءاروشح كرف توفرفزر سال مج مثلا 2لاقمو ئجود اذا تاوئلا ٌبومشالف تام ابو نري
 رتافو اذكري ملعت انفال ايرون مرايا نو دلل! قبل اوه تأت جتاوفاتفكت اود ن اييمبجزو مهي توفر خلال حم
 , ٠ كلائيغلاتوافتو مرتاف كرلام ذيل عتوتو تاني رمق مسلع تاتفي لما ثرحلاؤ ومان د يش مال كسسلع تاننبال نالن ورب
 يجو تقول اضف نولاننه هى ددالالانيهلامجبئانقنمدرّسملانال سايقرب لعامل تلنبانوانت امنيا هرصانت
 لوو لك ينغن ندكور كد زغود تبل تفوجنؤس يؤهل انه ونيف مامن عل تام شدا عوبال ترهل د منعآ نعش نذرك
 عع تحأ >رد نؤحر درتوؤ وركيدكو نحن لش كذخ بره قزمانر قيمفر تدور ع وهو تتفلو تي نموا
 عمدصلا لكامل ةدئلا ماهجالا امو اهترهن نيملالكر جت ال دياذركوارد باكموكر داعم تلق مكدضان
 ًاؤرانألا كلَ ءانموذ انما نال اقيداونّبْكن كلو اولتفنا امل اذي نك معن دنكولم يزيل اب تف ولاهي تلا نلف
 1ك ومانهن كو رادربن ايو تؤ يزداد: زز كفذو ورك ركيددديذداكبر كدر كلابت وقير كلم,
 نرابشروخدإف فوه رولا تؤؤضمد تونَملالوطةولَصلالضن ٍثرحلا فوز امماّسد تاثناملاونيتن انملاو متلو قرنمد
 ٌوليليقوزلل تجولل توم هدنملاَعي مامطلانمنانسالا ندب يمونأم وهورمضل ا,توقممالاورلم اثاث لاطب نأ عع

 ”ةايادفاوانكت وقِّنالفر تونلال اس ءل اطل ساوراذكو ءارشبعلانمتناةؤوهو قزتان فزد لافياك تانف تت لاذ
 او داوكو هوندا هاك اتي شلع هل ناكر علومنمو نداد توضباناون تيم رم ء| لح اذاو بلل اهعطاعاذتن
 دان عجمحو لعيون اوزهرس ل كدعلا هتك ذي نركمار دىودرب هذ دركراوخو ندين د كذاب تكذاكلادصف

 الزمالك تلغوادرتلاتتكو بتم |نمرجتلا تكوانتل انس عا تالا تكل انيرئيثكل اقوفوهورناوحزشنز اال
 7 تيعل لوا ترك سم هةمتلنودوهر نري دن كك كأن خفيعجب اننا ءددع تكباهرثيجتاثا' لابو هاء ت اذا
 2س 1 ل ركزاز دونم تنمك ويصف ءلتدكو لما وكل بن ان مكن انس هرازمهريؤضلا ل اثم
 هدزحتليو كلاب نك عوسالتقكو عرس  تيدكو تل جدل امو ندناهرتيو زيود مجد زو سلخ: |طبشلل ناذبللاب
 كْببرارددن نوع يم كؤجوممدلن رمغلاب تم اناذكر يزال نعول بلونرند مب اي ف تكلا عضوم اوم تاذك
 قلادة داو نيبال سومان ل اقن تكيكزع للا تلاس بوبيسلات تولوا مف ىوننب هايس مدر ف خرعجسا

 تاييكارضالابديزوهر ملا نيكو كوي نيدوسااناكاذاورفشاوم نزح ااناكاذا امن ابنلاد نر رفشمالا» تكيكلانيب
 الالف بكر تيكر مسانم قب تيكلاو تيك يزف ل نيب اك تعب اند تكا نمل انأكا لافي نمناردصم تانبكا
 دتيزئوسادد تملا ارا كفالإب ءانوكدد وك سولاو نت تراصنلمالا+ ءاهريف ءانلاونينجهنينج (ميضسكلاو
09 1 100 
 الايدانمنةللرمثلا رفا نمكات ين ثيدعؤ د: كأن وَمن دعي ر3شونرد تل ٌجددوُمل كلير طا نولونج اك
 كنع تنل اتيارمكندنبا كرب ىارزاومكزاندنباوكى هرداجب ارجل ةولاتملب اكد اليرتضلبال ١ املا الد اداورنم عدب

 لسع دراور برك دىوشيز !كنز توفل وجرب ل وكؤفلاب تالة حلب ل كو مق ةخلب جالكتكو هديججد دب غاشر اسحب تفل
 الافيو هانشواءاتفلو ءعوّشش وزعم تفل لانمدإبو ره يينو خلع كلاب تيل نهذكا تعلتنتيمركب نثكر افشل بطس
 ايات علا ضعبو كما ذاهبز تيل لوني هذزيد مالا بصنتن كر مدوكشاك تيمل ميلا ظنتالا نالف تمل تنال
 كتلك اميزتيل ذبل اةيداثصحاساديز تيل لوم ل نال هجم اهرب نيلوعفسال اهيتهف تدجوزعب
 ككرزالا ومجد نعب حور نرتب! وجر نعال اهب ب تد ؟ضآ ف عع ن دينا د ,ركرايو نتسادزاب تل نالاهدىدروسكب
 هش حالا لاةرسانمزيحتاللو متر لوددر لالخ صقش ام كذب لعزل ام ات انش كل [رعانسكل التر لون نسو
 قوبل ضار ندح فزع انميح الو م ضجبم اةدرعشلاو فزحو نبع عمالا تال نوكبالول ل عاشلا مسا هجاو هاجر تال
 كونجطملا نط اع نم منيت نومطاملا اتم ومكة وزعم كنار نالت ككر نيحف تربزان .آنلاو الوع هدّيعوب الق
 0 ”اؤمرتأم رض انوع و تجةيوحن وو ن رك تمم ٌترر شن تيبزاك تالؤ ,انلاتوبذ خر لل الاتو مطمزمامنامز

 تلسوت



 د عض 0

 دما ليوا وراد نا. نور ايوزحاذ ناكتيو لوف عزو كش زمن فور سمن اكد دن أمس كك هضلأمل زن نعم ةلالإغلرنل لان تاكو رونا [يرونا زل فلة كشاوه ذرب ناتو راع اداج د اهرزكرعبوبامن اتش تشم هئعالا لورا كلوسوم انجيل قاسيا مكسب كاز نب بلاني سدانتل العند ل نام ان ناتشلانياهمسالا_ل هيه د كموحادو عام نشواص ام ناس اهب تسمن اشدل ملط إ ا
 والا اهكلَساَلرال نر عوبان نام مساجد باورلا ماو تماوسبز يسال ناس مولا عجلات دريل :لطعلا نيشملاو نيل يثمو تمص جرصال عادل كلاب نق يئكمسطعىاهد تيم تماوشلا تفشل ملب ل تماوشلا زب كولن تايوم تم لان
 :كدبعاروكر ارب تمد تضع اهيحبمالاديدش دل تع عدد ناطذر ع دان فرو نيدديبج ترع رةبالذا ماكو تتحمر دكت ع عجبا دزبن طناوح نعنع انانصشناصأدانانعانالف تاما تلزامد للعلا اذامل املابمتعلات مزمأ نم ندا دركزاب هر ايود ادن“ تع 000 هرارساسطتلقذ وابدا لاب امزعبت اضن ننال ندا تددم توا كجاذانلاقشتسالل منير ات نمل دبا ضل, نطوهو ةلطعلازيملاب تّسطو اطل | لصف, تان تونساميلجرلا [صِناَرَم اتسار تاصنم توصل نم] عفناوهر لبن ار باجاع تاضنا غرم دل ,د تضل اعبي سانل اقرت وص هاا اول ن ادد لكل زيد عوممل|توتلا يب قرأن كل ندع مونماكعيدزمجرال ناب امرك أي تبن دال لس و هزاداسكلاب تيصنيعإ) كبل من اهيلكن اسرالا نمل سار فال بنو ال عاه ]رون ما مؤبو ناط موو نانمبو لاونلاد لايك هل لان علال جدلا قي اكد راحو تاص )جل اتي تاص كو زاد تنعم تس كت دون نم تنن كناص (نص أذ. ةندركاواوذادا توص فدو هريغوهو هنا الرق ناكميى اضم ةرايو نمل كب تميت ونيل ليد كنركيساجد بس معو ةالغا ميو تصعب اد ىزججت درك تسر تانمسا تسرمغلاب تمصميببا مانرهدد غلاب توم متي تياسز ذل دربال ةفنلاوبهذلاواناويهلاو دابا قيانالكتماملاملا تم رثلافعتضت ل ناممع ملام تاب اضم لع فشلا «اككل مالا تاج ولعنالفر تكسر: انمعإ ةاكسوزنامصرتيمد) اقيو كساء هلاب رس وكلاب تيجو نرش قدوماخو ندي دك يوما تيفو تانجا ؟نمأ ت عغددوبش وماحامو لاب (تيدبم نمصرايشهطاخاب سائدا اوتساو تس زحن الص قيسو ضم دا هريس تاّصناوران ثكممتلا )يلق ىاتلصب قرم تصميم الذ جاي درتكلاب تالصمو تضئ لص | ككردوضال اذ ضان ها مكلاب تاصم) رورتخعمانطصم فيس زن ضيفا ريش الص سل قخاةودش ب ماجد نباترو كصموهورب منرمعا نيل ب ملص انين دن عيبا ايل! كح كازو نوب وجد دددج فركب تلبيس خالصا ردكم, لعنة رسول .دونكو اج ل صدمات ود مت اثم تيفص ب دنصماو اذ يركلاب تينمرس نا عانالن تأمل 1 ابن درك اخم تانصزيتعامج انّييصاومان ثررملاؤد مدرمزا شوكو دابزهد كاب تيبصّنض رككتصاخل )ضف

 كويزاخيد تافعانداتفاراوش موراكردوانزلاوروواذجعنم تملا رتخز ا نلذ رافد نعال عزب رع ةرلوزدنمو م تآح عع ةثر زب تنع فني ضلال ماجالانبو ضرلايقرل اوه ف لاثمعرعش ملياس وز ظني ضيسلافبا كك ءوزإت لب توصرا
 د لم زغلا قار دشاب ما ءامىرزادج عى زود نيزجاو هاهرهذا حبني زحاذ ضودت نال هاهو مالا ناكل ايرجدنا ٠ ”ءاكانراك سلف رلعدر تإذن ازد ذوكى وجو تاز هيمو تاز ءاهل اميز سوح 00 تاو جتنحاوف ممتخان بانهأم تح ران تيتف هكر دووبز نونه ا ذجريز كيد هخوسك كزجرم ؛نيرمقلا, نا تش هيد تاتا تي قدره رضع ف لاقبو تتفو تونفموّض لاب ص [نرَغْندو زيد هرير تف ازومهمم مسن فازه 7 ميار لامع ذأ داراربتاضاوميلعتانفال اي وككربقائكلم ا تدإل امل[ لصف ملق طنش دامامللا تعلم درب اعط نلزاك تنل ثم فو يورفو نهر مهذو مانشم برأ نلعا لولا طلغ دراما تلغورعوإالاةدحاو نعبطلقو تلغ اناا خا كولر يخلي شانه دخخداد داني دع كلف مضل تج بازم نادر طوخ 2غ رولالضف كلذ بط اجانا انتل نالف رش اجور حمو بعدا ف روبيان لاتينتكشز يا رتف و رنوبر نركن اراوش ةىراكردو
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 : ف هدا كمانلا تَمْزانالفومتنم!كيند قف لاشم تين ره تيمزؤ رتيرلو با مالخب ةل اكوا اوكشم نوركوب . كيكو ةؤلن ىا مث كر ةرلابز لطم مكرم ةرجئدذاوهز باث ددلامزثكو روتخردرارؤركلاب تطؤ تن ءل دق لا يلام زم عر مدرعوف ادا تهز هز صف تورم وم انحيركلاو مضلاب تن لا فورم لاقي “2 1 2

 -. ياد ردد تانسإ قط برام دل يدالع سل انم ندد نكد ؟ تف عج نوال ميو عيلونرضهو نادؤمج نذنك ١ ئيبشورْسراضدن|ئؤو نيكافو هداشكى ومو نورتس دوس جتوبس 24 اءنسذودوراكذددب ةركاساا تح ١ تلم وج يمل دال ل ثمر نوبادرب أسلم توَُوجن كاس جوبا نان قضبوغ ندرك قح تأسر 6 ا تكلا نوبه وتو ا نويزتي رهو تترلا مهد كل موملا تبيزو تبزلا مدا كعجدل موطلا تدر ماهل العتب 1 - رفلالع تيرم ماططو 62[ ن مخ ماطر دن دركتيزد نان عدد تيد ىبزنويئذ [(ةخرد نوتيز :ارضلا نوع ينك ام
 تتسم اًيبواثابس مود الحج لوو رنمورحارلإ لاو 00 نابس دنع كنا تريلمن لصاراو نادوهج
 لشمن اعبحت وزعي نإ مجيالادرع ناكاذا مافن الكول ينم كلف مييتلار تلاثمز اندر نم وزي نال نيد دعلكككوركلاب ل (يرةئمىدنحلا فب تكلا ةسادساعبافو بكس ار غضدو لون كال هلادلا تضدار ء نال نيتازم ١ يفز لماو ونزول رزتسالاتج رش مس نوجا ادن[ ا مد تيرابساهعجومتزبسزة درس ةأدركلاو - عتلاب تس و تورس ل جدل اتي جدر ددرد كنا يجد متبرابس تاب بك ثخنيمز مضلاب ”ىقرميس نار كالوس نازوجبكدإبو ة ادنبسو ةاننممل اًقيقملت ءاججازا ريالا تنس انللال احلال :[بلاو برحرد "ارد ليربل دورى دبس ١ واقل رشا ةزعودزاز بكا مزح تيم طر كله علخا نمت ابحاصا, بولو يبلانا ندلخرامجب : 7 ريغ واكو انيدرجكلاب كيم هدزكرازد مجد متفخ نائم راييبو لس ويجد هدمت وبسمر اكورد مضل ابامدحو نه
 كوبر ازاهل ذيب دشلاوهد م تت عبشالد اعنا نول توهم جدد نري دنر نازتساث تش وكفلاب تعم بهذممل تنجو وو لاموني ذلالع بازنج رك غلو لانس اعل نح او متحكم ذلبرلإتصساو مارح نيو مقلاب ثروعض شب مانال لانها بان مومو تان د حن ورنؤدون عمت دات ضقت و ووُص قضم امو موتك, -دورلازمج نول بيد نو خي نيسلا لبا ال اءابد انس نمو تسووتسظفل لع ءانب نسلق نيدسدسلا 0 ةبانباسدامل اهترهاناسو ايداسوس داس نالف ,احلاتبو ةوشول انجرمض خدع وتتعامل عجرل انكثلتلاو عيرال امرشا
 نسر ناو ايو شاروخ مون هداك ون »ننس نكد نك نقشت لكت نس انكي اكتم افعب كتقْمو كنت ساو الاس نرككاربت انش تش نصي ل خا رباو ننخوكت بلا تنك لإ صف نة فيدرر دوح نركلو نوتبار دين ز يل درزن ساحر لال وتلاوملاتيو ل صو نكن ف ت>رطيئاددتلاتسنمللاقب 2 خلاد قغلاب تونا ليل نال كك, تيس دو تلامس نعلونم « اوفا اهدا دارتلس منا |ومقيتزاتدلا] ةرتنس عطومؤ لوم نازا موتلافسا مطون نيبودنيب أوف انواولااويلت تنس يلصاو نون هومتونفلاتسما قايم دانا كبت انس نك ممالك دع نجل يتلا ديوب لاةرزجلاود كاهل تمتلازمذوحا ننال اًسلانيتلا حالا لل 6 إلا نيبلاب واذ هدهد مسطعنا ءدادمجربو فزجربنتفكادح ماث تيبدهدرّصت كضورب هوا تمبركلا ال تبضأ مز فرمارزايبوةساربوزتخر ناكدرمدجيدوكت شدد «اد ته هدزيسقولحبد توبسم آرام تناك :الج رمل درو نداند ندزيتوبو دؤدو دشن حدسيتسدت ى دو انو من اد. نيبرب نيرا يبو نزركدلاب كلاب تاك اؤلاب كلما معضل باج محو امنا سوب ب نجب وجنب تلس ىتناوجز زؤكتذور وش نار اون اهدنيبدزإببسا اهديرتنو ناكل نيو مضلاب تكس كبي دماولا نذ جف ناركود ورهيزمكبناتكسا كما ئ كا رتيموواد اد صنيع ةزهتاخنم ملعتتك) اجمد رب اتحمب رعجماذامتلاب تاكسر حكت ولا اء شومان هكلا تكس شدنك ؟ةروم اح وار رادز إي ىويرخبا ملا 1 داك الواد ل ب كس ملال تحلو نع تكسرت وو د نى ابنت كس دزعب كسور كساو تكوؤكاسلاذي ومن مشن رشم شوماخ تاكو توكس دلك تادْعَع نيك 0 درؤجيإش الد تفس وانت ضنوزد تاتا تفردنلب كونغ اذ تيددر يجول وركلاب تتح هل رعلا مدلك ةلعتب
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 كيب رون ,دكلاب ل 6 نورازفزرعبو ةييدد ت 2 سدرعلا تان نم هك لاطو ةاجاؤم غامد ا

 مضت ما لبرشمهالاةنعن .كءاكان نوكلاب تيب مطقنا ياللي مناك معنوْس يدرب بزل ابل كأن عع

 اساوهد ماللامكب تهبل لابو م ناتج متي توها ذو تاني ىهفلشمضلاب ن انهو ترزحلاب تح مكرب تسب غددد

 5 انيالد توهيملجدل نياك 0ل1 تمي ركام الان امال وهججامنموصفار اثم ةضلاب تبحر شهدا ا: كلاب لجرلاتههو
 "ايه اكو هلام تيب ليوائارلاوهاو وخل انمي وبيسنع جتيسب|با تايبا توين اخ تيدب نانكلإلان تيغالك

 كاجنالف ل اعيد 0 تزاعارصمودر مناك انو ل اع :انمهاش اد شو عد نش ةلومل الكدر 0 داولاب تن

 5ك اكو باغ تب تانج لاي نيام رعي باغتش اب محاو مسا العجن مسا امئالؤنا !ذع اين | صالمب تيب تيب

 لمبلل] ايباكاليل لضاذا انك] عفي تاب جريج مها كتابا لافي ؟ 1١ كان مهن شارك شن ١ ولد دوُسرش انك ناشي داردبش

 دلولانءئضربالام نون دا ملوك ضوالبل هد كلارا كيو دو تايبالل مب عقداو اىئدعلا توران ال ضاذااذك
 كس ايون الاب ثول الددو تود ءانلإرضف :لب توم مل كلارا تيب الامد رون هيلالوه ثلا تيب

 5 ناقل !تّباو زعم يثور اريؤ قهتعت اا ضأن معن دوبى اجرب ثا قو ثلا ]ضن بدموهرر مس
 ل ولا ا نهال عاج لوح ككولتةيدا كوتش مثلو

 ” اج انني كحاالو تاغ ءتجليغادنع كرا, تيان تانومشل نال ل رالد اطاذابدعلاتيث الو كفل ١

 كقزناكلتلالعشنو كا انيسراصءامضل ابتنب ءهنسزبو ل د دج تيبه وى اجوب ل فعورمت حش عجب كإ
 انا يجلا ءانجإل نعل |ضكزم 00 كيج

 التف تحو 2 ذا وع داذالبإلل َتْوَجَسْوِحلاَمِبو يلوذ نجر زعةرمل و زيك

 مانزجرهزارشا هاو قلاب اثم راس دا !تاعو جنان رسول | تحرسرهورل |ولدعى ا طوس ةامّحو ت>ردهزاكربو

 نا بفاتك البا نص نوكتوراولا:لتوتنلاب و ور سط كسر درع
 ذوخد لا تكذ مالح انامل ءال حد اةجف وكلارلا ترسل | وتنأر امضايرتبص ل صلال عفل العا لخد اناناهدكب

 0 اتيان ل جينز مورل [ج هس ل وسرلا طحضعما الا جرلعج ل وتعب مفر قم لوسرل الونسو مرلومكت كفر
 قي لوف اريج زغان فل نان اال مايهتسالاو ناثعن راج يزحلكاذكد مانطتسالا ام فلا فخ هنجانو
 رقونداخراهج در يضلانس ضان معن نريلام تبرحنولئاش مدد وذ نمي متم وهو 0 مترلوقو
 نك لحون ادخال اهم وهو دركي ركل ابتيبلحت وكن و ن وكلا .تطحد هاثوكهرمدود عضذومم ا دانك

 8 ةالعو كينان كسد مرعش كطما هل شرم نووبَصلا تل تلو تنين, دتلجررشلج ساب كحل ايو كك مولا
 ويب وب كعب بحزب دش ا .يجبشتعو مان وكلاب كج موهومف هرحؤتشااذ ذمتلابانموب تخت

 0 اذا نلفيئتراحر لوح محل توحبذتل تاح جن اجو ماند هام تبوح تورس ء موني
 0 سف ةإو عمو كنتم مدت ال اين موو هدورت نا الكلك باؤكان ير تينيمذ تضخ

 اج تع نكي تر جتخا توزحنانتنامورتنر ننوسرافوسمنتلاب ثورخانتجسائادالن تتار
 كيل اضل كان عغذلا ندر" تففحعر الا انيَرحنمل ايم جسدا انادنددةلق بس دشن اوركلاب ترحكنن

 تاتخادئناثلا تاخهلثم ضخ نتمكن اني تاختمتف انعزمرمتاججافم عل ابت اف تف اجو ثكسورمالكوطقنااذا
 ”لانب قا عضاومزا ندا وز ف و باذعريزاواةغلابت او اًوح هرنيادورف ب اطعم اخ» فخاد صلال عم اء

 كي انلارس هامات نيش نلاومصقنت :وموع مارلامتوعمد درم مانو ددرعوي ل شسل أبت اون اناو> تو بائفعلا

 رطل نوعلتيو نورس كلل انو انيمي اورظفخيورضز خا اذا تايد مولا ثيدم تاني نالفد اترك اهيل

 ءادلانل لصف نخل نبمقدزاتتاداران وهن م تيدا نازك ميا نساو دعدضلخا كل جرلاتانخو
 - سر انعم تيت 5 و اال صن :الان لاسر كك اوي طع نزرع دول لتر كلا داعي ام خب مَع ندركمفخ

 مهلا امزاسؤرىارلبلا تور ,يلؤُه لاه كوخررهم و وو داب ا|ةيسبز ملا تيرندرورب تي تيب كتءالاركف

 الا] 8 اناقو اًماطعام ا ذادع ع لوك 3 هور هير مضلاب ثر ثراقو تزد هتاركراوزت منا سؤ د جالكك ٌترانتغسددن دنامدد
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 ٠ 1 هداوتادو قانحيساربروج د دأب كبلز ئاسسرم  ءايدد نا ندونمركل شب زد باذهم د وابتهت

 دنهاهانسجاو اهلتحا اذا ةزملا برر دانلا رملافي مث[ ف عن ربح هوصد فريشود ضيرحل ابب ده فعس غلا باتش

 بش د مق ,:ذيلادلإ ركبوهريزوبالاذ انركاب نهد ءابدنملادلا ضنك بدنه شهر نمادرباو نابز ناك

 نخب مره كاراثرذإ عفى ذم ككب انما نعد نديودو نديريد دينا نشو نالضال طم هل بهيج ندرك زك
 ”اعره ررارالعرد اسوا براالد براهلانل انس دادوعزت بالا 3 ّجاذ الحلا بان ريازي كبي ضأن عخنتخيرك

 ةكاابابر بضعف ناد ف وفن سموه لعرب كت دالك دريم دكر ابلايبدشنب هجره و عضاوم مانو عتاد دش كلاب
 ديو عكو مداد عئتد عا لان( بضأم جوهر ميار بضهويلبر هديل انمجبضي مام تلا مبقهو ولت

 3 ماوس اتعفتراور يفاوض افايل ثيرحلاو موتلاصهو يض اها. عجوطتلارجب تسلا تاج هد بضم هجر اضه دير

 "لسا كلم اٌعبلغ بسا ورطسو |هتومدىومداك.ة امه هدتكو وخرايبج سا نجل انم شمه اولكن لا مو اياو بنها
 0 اا

 دود همه فدو مازركلاب بص ءاهلب نا ءآبته ةزمال وكن زعل اب بنهه ك :نارابوداب ذهد بؤله موي نار باب دواي يله

 ةريسزو رد را ناغيزفو ىوكرا بؤ حاهمووهنيائرريال يعرباد بوهورباد هذ رتكريل اهب

 ورانا تكف تبيصرلصاو كيبهمنمرشنلاياكحو نيكأتلا :اقنلال تلال طفس آل حاقفن بهرنالاو رباه ربآهل اهب نأ تع

 اييمدل جو ازيل ميلا تييهو ةفيوحورتضحرما خل ازيبهو كليم ركل انمواهاَج املا اًيرمكتلظيونبكأتلا عانجال طقسا

 "نايا ويهنايالاثيوحلافو هدنسرن] دلب هم بوبه باهمو بوه ن اكمازكو َككب وهو رسائل بأن يٌقلا بيبهج] جدو هلنع

 تبل ابهعارلا عا الس باطاد ِبيْسن اجد :الا كب ناهد يدشن بابموربايهوتبوبه)جرورصاخ ل !بانيرمجانص

 بازل عابابوهريل باز باببزعتا عايل لص خا اهو زلوجز باطو كك لاب باهاوعجناوا
 عاشت بأي راج انا منالمال لبلاد يدم ننكملو دول انج زعن كام كوم كيل نيمرج شوجت غلاب بلي
 ةركبرخ ا ذعي كب وكلاب تاو طفلا ذملاب ادت مويوهن تناي دخمكتعيكااباصوب تبا )هل [ لصف
 «فخانهاولانرهرلا سال ثموهو نونا, تميل زرراو ا انونجيرقزلا تيباطعلازامديدوبال اقتحمت ممن عدت

 لشاب هدرو|ىوررهياذاتثادز ابومصقن مارح لاب كان مع ارمكوحن وكل تل ] تاطرتطللاول اذ اك ءاتننيسلا

 يللا كل انمكتمبال مترلوضااعلا نيم دبانعىريبربل اهاكحن انه اهد ضم ل رمال ركل ايما ثمنا وكدا
 ليل اتيو عاذنر الواهب ضال هاما بتوع نهج زال ملوهذ اف تما قلامل ايه لاقبو تالا ريككلإ الو
 تانلثملجرلات الاقي ؟ هان مع نربلا تينا تودوممل توم مما لاوهل اير شردف مل لاا وتم ماه ءامتلا

 6 كو ضان عم ندبربرظعتانبدادتايو دوسرزخن البط تب ء(رلإ) صف دوكعمإت نامه ندكدحو
 هاو هويته ثيبوهو ةددد عمد الا اي.ةمنم جب للقسم ن مزيل رون ناكاذ نعاضل اب نالذاشليقتلسكو
 "قلاب هرْشمّتو نودركلاومفلاكإ.شال وعمل !' ىرعالا له ىذه ل ّهساّئار ةرحار تخلل عاه دحر هرئهر جونو

 ' كيال اكسل اقبد صم فص ورش جال الكل بلل قالو يلعن الل انو رب عطضنمول تيل حر عاطضا تاتننإ
 ٌةسْوَدَصتلاقيونعطق كرمت و ءاضقلالع تبا لاطس ناتفلاره ه)غل ال ثمل اغنالان عتب ل انبالو لما عطتيإلومص الا ف

 (عال متلو ةلبللا نسمي تيل نم مايال ثيمات نال اهل ابواههجاس نعتسعطتن امل انانب
 الذل اقيو تانبلإرشع كتعخنؤبالو تانبلاكلعجتال ثيدحلافد جنبا تخدو شون تايزعالو لوكا يلا طقلار
 يرمى اس باش فرج هزارمل يو هداس تكتب راي زع ةرادالاتادتبا اذا اًمكْدجلاب تحج بلع شا اذلما تاك راع
 تبق تكيجر تنور تجرح تش ناري جاوز تالاو توملاو كذا ىوتنجد ضحوا تجر ع بؤر حمركبل تجيز
 هيجي نومزخاهرخار ازين فلاب تجراذخم توني تعموهو م تنكر ضل اخد دول حاب وانجيراصامغلاب ثلا
 "امنيا نالنانرركصم ثا موق ربحا ماّمار ىرانمملاد د انال اك :آيلا نفتتخت ناك لو عمملا جازي يال ترص و أحن اهعمجو

 كتبا هز شب ملا غب تريموتوراوخدرريضلاب تجرب بنل ,اهاهيلعتلخولاذ انما يلانلا فض اكدماولاذ تبر
 ' كدصل ام ءاكان تسند تضل :يبل لم !بؤملسل تزعتسا اذ ء اذني | مرلل تنير ديزوبال اةىعضوموان توري دزيربم

 ماجات



 اور وس نلش لنأمو ندز نيمزرب يجون يحلو لَسلا لابو معداضم بل مهجاومملا مونللا زحل ائب واه ونجتبحماذاف | 'ج
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 انسب 12111001 1 ] ] ز ز] ]ز]ز] ةظ]ة]ز]ز]زؤ]ز 7 مبا 2 نالف مكلاطسر أكانعع

 ٌفاتابعومل اثمتائثومءنم ب ةلعف متل اذا تاوأو يساء لجرل ابان اوواو انلالصاونابعج ماش كيوت

 دوش عج وود»بازكو صرب كامو محلا ىبل ابو اني ورقم وابو فاطو متجلط نعد دحر دل ياسًأداو تإيزخم
 اننا هلم لوتس اىاىل ةكمضوؤ نالف بون هرواس ء!شاووان اسيا مكآ نومعنتتجرب بو ناشو بوو بو

 , .نيلاهيو نسا نيل اهنرب بيثؤ. نايثومزهت دو دما ذا مهعتلل ل ائيبدرتف ا كيمجتهلذ ثلا دمانئم هلككلاب باثو
 ٍ 0 8 4 رك ع 3 2. 5

 4 بائفا ندشوزهد نه مونداتنادنرشيراوازعبو نم عم باجي م تأ تدعدرشم مذال ئكو دنت انن كما سكي

 لافي لد نربط بجو ندشراداز باطيتساكئَبيجوتنيوتسا لاين عرس بيجو حو حيلاسيحدال اف عموندش وقم
 ف ندافار اككبب جر اممضب عندش لد سبوجولدرب مسنوكسلاب بجوراثل اوارتحلال بج ورالع] عازار جرلابجوا

 نأ و عهلصا ندش هانب ٍكيزيل اب برهورممجولا انه دع إن بجو لانس هور ابشر د ندروخر اكس ارى: ن داد
 1 بواررزيدالاتبسسو مبازرمل اةزب بز ابو ق بزامالورج بزعم ةير افنادواز جلاب باني برو نرعومهلاذب
 ةنلمواو/ نأ مج ى راجي نبدقنب بجو نؤوزتملابوضلا هد شباندا بلزر هجملاب اتسيوأ هوبنا تايزكلاب بسد اهبسعيتك
 8 أوباذعمطر كمل اود يلع بئاو كال العصور هان ٌمغندوب ريش بوصودر دووروجيدداص بضوعَِص :وموهف

 ةَماجر ث كشمنوكسلاب بلو ريلعرب اثم! لع بصواو انتا ةئيحب ل بصاو ةزانسام ادع سم ادزب لإلو كرلوذو
 كسلا انجز ةوكتلا ل اقدو ةدّبب مطنلاولبيو وكس عيضرلاو لجل ايدو يرمكلاب باليد بطوةوت اف عزم رلحوهو
 الدواب اذابدوظومضتا كك ظاوموراكرب دوبءتسوبب بولو ن اتم دزبنززابظوهتبب لد تدوم ابلكو دام

 نوتازاجو دند لب جا ددكحدلعوقلا بكيو أم ان خف! بظوم لاول اتلوادتاذا بولت ول مدد قمرا
 برر عيب اقجوادنعا«صتابدل تع هرغكي سرغلا اجر دحا مرلبب قيرفدل :كلجتالذ ون تعدادرند مارب كلب زعب
 ٌنالاصتس ايم اذ نعلم ذأا ولا مهل عوتسا ذا فلالاو ثردملا و ابعوماَم دمنا لاؤورلصاتس علنا
 ولتلاب بهوزداجواطروختيبلاباَْوا ات مغر د كو بوعد خضر شو طقس عاذمو لوك درتنوكسلاب بمعو قاتل
 لف ةروابهضوم تكد تباناذاركفلا تفل اني نانج» باف اندشوزدو نسمازث لوكو قد دياكب كك سري كا خم
 ”؟زيتالغز ادا بيتواوعانجدل موعلا جد اومتولامتلخ التقوا ٌتواذاؤسانرشن درو ند سانا لعلك هل
 مهمح واذا مونلا تبكوو كلا ملا ززيعلابكا و نارا وس عجور انضم ذا عون اكإ) كم كوم ل مان: لاو دوكتلاب ذو
 ش :ازدرا'ه رس نامرد قزيشمناكَوَمُع تدل يكاءتساوجو إب ابكو يلع ب ئاودل كادر ع كو مزطباساذا كك
 ١ .الائيلاو رمازب هدابود تكريلإو نال يمت ملرباَقلا كواداجريس تسال اكواد يام باكذ

 2 وتلاَبصايَو قساوح نش ب اهيتسا تر كؤشخ باه امج كدب كك شم هوم بهوما, ضب حن دخت كلاب
 ةنضوُم زحل ازبهل تت سنالو ضال تيد الو اطلطنماومز به لونه نيلوعفم لت عتي بيحا ومب هاك به اضحب مرضجب بهو

 د ميليسلا دشسيسسس

 مابوا خلال بهواودنل ايل ءآنطلو هدنش جراي اقو باو ىدرع مان هوم ب هاومكتدربإ د ركب كوكو داما قف
 هيينيهوو درعمان وكلاب بهو ا دم يمدل :[لبإ كبآهو مسا نالخ ثهوم وال قب دانا :اطا فو ربما مد بهومر
 ءانتإال الع ماللا عمرضرل بزل كيكو تلد ماللاب تيجز نزلي هقاتكمزلا انهم بز بدو كلود كيو لاتيلب ل شم باو بيجو

 جوه وعل اب بوه ابن يبزو بيه مضلاب بوبه مما عقد اديب تعش ألجأ ] صف دوجازذ انالا عاشت اددوجا
 لاقي شفر طاشنب كلام باه اكل عني قل لان اكن اذكز عمي نلف هو كبحنب نم كة لت اكتبه نبانمل اقيورتكمادركدان

 اكدضح لهدا نمره ذعإ ابو سرّصلا ؤزاضم كت تهد »نكس هوا طمو ميه حابه اعْضا اربد غريعبلا ته
 درع تهادركبلا بهل اتي كك باه بيبه ؟ تأن مكن رش زن كلا ربه دنا ذب وذا دعاس قباء تهرّبس لاعب

 ياذا بوثلا شو ملَسمناكاذ االحو بابه بون ناشي يهيم عزعنزب ابو هوزنيل وعد كل تمض كلاب باب جوش
 نسم كك, يرطهو بولا باه رساج ةدريو م ئجد ٌبارينمولارلا نوكسو جفلاب يبرم يب دماج اهرإن كرون به
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5 00 
 نسر يض باقم تب ناطبتلاوكا متبل سدالد كيب نوكلادمضلاب ب جرا نتلاوكس بت جن

 ملعجفنم ًابهذم ما اال ا

 لوشلا 9 0 اال ام ةوضملاو[ئمسألا امزلب اك ب ]عال ا صزإبو اًدحاو اس 5

 زيبا د شوز وضم |هياوخا ككو ةيزبب يصح لونل اذهل 0 7

 ان لاو كتب دم بواتموهر تبا لث سوتفاتد تكاد ديب ليل لب مولا بوضيو ضف عع 1

 .[عننن|لغ بِرغ بعل مايل! ءنمز كتر جت بضتو يلا! لس نبال انى عضم لم هزكلا ةويلرالمجو ةدئاذ
 بنر كيسان يل بع اطمح تلاع او اهم لخلايا تم امؤضب غزو كل ل

 ءانال متن تككيلازب اة هدروخ ريب شل ورم ا 1

 رك حطوسو أدي اب كك صنم بهنمموكرد هار بهذ يضل كف دل طقرت قي دلع تدرجام طوقو اه جرلم عرجمل ع 0

 ران حاروموأ فلا بتموايز كلاب يوك :انيميج الا جناب و ةاوسو هر نازجوراويد 3

 كلاب سنت تجمل انف بغل تتفنرثمل ايري رزومو كن دوك ردكرو عقبك انازغ هاايربقت لياربومل دك 2

 رف لم دض مدرك دوتسرز شر قنمو رعب بأ دالجرا ان ايا هذوعتوددو ةناكعروتس مولد شت 3

 نيت كتلي نينا دا لهلا] رمت لعبت انج عضو كويز اق عنب عض لتادد 25

 ةيفالخل اقيرضورضنلبتنلاركعوبال قمل نزيل شع هدكملا خلو مالا كل ماقن موببسلاةاميزعلا م 35

 كين لم ةروشلا نوم ناكأذ !بلنتل اة عزتظطو لوا امد جرم الان ومم ناكازا تكلا كاربا] ةتلا كراج ن كاوا سقنلا 2

 ان دركرأديد هاكات اناد كلن ردو دب ىددركل ا, باظن تاينخإلال موسما مالالعنب ةوصنعضإ تلت 5
 ناؤيركتثكانهرههشود بتفش بل غنم عت ذا اظن املا تكد دماب انشر تئلد اخينا اانالف تتانلانب مسك : ٠

 ١ لاَ 0000 دالبل اذ اوم م 0

 نربي كتموب لادا اككير لاك اهل كد دهن فك ماما .كظحب

 تريئاسرو يرد ضيوفك كتل امانلا دريل حكومي زتهاو دنع كوع لكل ان نرشونكمو

 2 000 ةبكتمتباص| لاقي جد تاك نيف

 الجد بنالاوتبوماداشليكف راودّخِبك علاج .اهزعموتل بكمال :كانلا مرا اره كن مانام

 اتاكتل اوبوببل 0 ىلا تدمر دلو لاما ءاكيو أ ءانجنلاوجو بالامر وئرلاو

 دوروك يتقنج بك علبرلانممونل يبا وحّاناكلب انتى ابكلا ننس وانس بعلا نال ؛ انكتلاز اع ىشو تئِحاَوَت

 ةكالك كارمن اك بكيرككلاربعبلا كلاب دنيكوكو عالوح باز ا ذاعوشو

 يانج ايتنبا نعلن انج ندانئدارككو ايب بام بود .«عرسوتال كلاوزن اجل و اطل ةفص تبا بكار نثكلا ذاآلابكلا
 البتول بانا لاتب تراب مىارا |زبونلانمل اضاوهو ىزحارعب ةرمهفاثا هلموتلا باتن|نالف ل انيْنرم
 ريان هربا وو نسما ونلاو و يعول اذبمإ دبامردونلا نؤوانيرهو كتبو كتبو تاج اطب حبوب سايبون
 جمورؤبد مي ون اباذإكب فو مومن اطابسذارهو رك تمضلاب دز: بذايي هلا بلون تيس باير باساعب
 2 كنمئاأمبوو ::لبلو موي ةريصل زمن اكاعم بل ابد دعبل تالخ كيدز خلاب بؤر هزفو هرانو طوغر اعل اشم شان

 لاهالي كك باتهناندركت راند تركلاب بانز تينع فهيم نمد تب امل تح ادزولا ان لصاوزلتل قسم
 ال هولداساذا|نالذ سانل ابه دن ازحو بئاودنديو» ىرارم هانم ر اذ طعم راك وبهاثود وهو هويه اف

 ميشمانورماسر يطع زلئلاو جبونباي رتنادند بأن كيبكْلك حئاللانهرناضالاب هوقرعت نخااذا لكلا

 00 0 لل اتناك تلك كازوبال قرار دوت عما, يرس تندوري انباصاعل

 اَتبينو تنميل يغصتم لال ءانللا نال نط ضلت )كلا ذالز تفصل اكوهفامان لوط تممل ايدو به هع صن و بينلا
 0 5 تاواولانماملظاكيلالا نه والامن بن يفصت موب مل نان اجل ازنببو ءهه تراصدل
 داولارجزنوعباذلو ل مكرلَصول اثم كانك موثنزان ديثكرو سون رش هدنمش ب [ىولول ]ضف نمل ذ انه
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 2 ا
 لش ابر مدل يملا مربع رحال اجا دااررثشلى اجوزاب بلم ر كذاب تن يوجع ال اسْْوعلاَ 1

 ماع ارب الل ابو رهاب ن درك ناب بعالم لجو كر ل انمىزابنأرعوب كلاب بل للا زم ةكحاولا ةرملادارانال دوجا مالا
 ةبانعِ ملغ بانل د ثمان نادد كنانه د بائتفل ا باعل لظنط اضل قدح نكرم مانءلظ لعالم متبالا بعالم كلام 1

 7 امرا بانو بالود كا بوهلمرز يني ياباعل اداس اوصل بخل واع بج هلا لل اقرا: مشا دوكو انهدزا |
 2!تةلاورضافيعضتخا مكاو ضان غن دْس ننام بجي ناجم ءابْنَل ِبإتلاوهو توكل يؤجل ةّنْسف
 ملئهقلابراخل غرتزيد درد اهرب بعل قممالا] ة غلاب ب ولان عايباءال سور جوبا 6 تيبعض هازيكسشلاب بها لجو متمكن
 نرنارزاددد ردد بخان ميل تكفاىابنلا موشلالعت جل لان موق نايمن كاره تو هنمتعن نيلي ماوكلا نفاخ وهو
 ماركا مزحندا ثيرحلا و جتانالبال بول نانكتسيبال هه ول مش لف اذكب تل لابن جباشعل مانا. نينتغم بعل
 ويولد وكمال نيو دوس نجا نسل زياره ملينا مزيد مول نوبل ناهافنكتنانرساهو يبدل
 ناعؤب ال ضوملا لعبلاولاهك9لاقيو دوهثدرهاشل اس جول نعت نالت رش تت نمش مضل ابنإنولباولبول
 تكة راثلابقلاوممجت الاداب طوبا قكو نتا نابز بط ع ةعرس نع نمل بوتس عائم بتوأم نش بط
 قبلي يلاب نايق نطعو ناشطي ع مارة لماو نابل زجدو نعددشم ياش عشت نكتب انقدقرااانيبطاَو ترصتاما

 ان ىكدانك 1| كت بيل بسارانف رز جود هغلاب بودملا رج مرطتاذ ا رزفلا بهاد مضلاب بانل يبه ل انلكر ثض نتخورا ١

 قبلا ؟ كان مهكر نوير دورك ن رك نابت ابونلا ل بكف دفاذا 2 بطوب عباطابانط بوش وكود 0
 توت نيكسلاب بج تخرد تسوي رلاب بضخ نانسي ندر بموس عيان بوش لوخ| مدان دنومو دنا
 كاوذدد بيوذ موب خاف حرذو لكم برص ًاهس تخرد كسوبب شب تس وب بوم مآ ن عمت روزا ندرك اب

 زل وهل تشو جراج ميا ربما ل انما وزراييلاةيبمنم تيري امهنمب خد رش واوا كادوهش كي عئاطذود
 صياراغميجانمةوضدرب اراب ىاركو هيبزكنارنر زبر كوز بازسو ينم ةأماد اخبر د كحل ابجئاو مهم رجلاوشوا
 زمان عينففد بانجو ندرك ند فك خناي له وي زكرش غاب ديكو باتا نقيعضو موناكس مدبر
 6 كان عغرد ركد دق شادربزاوا' بيع تانوا بن نالذ مضت لان .دماكتهو ترموريس ا مجانراساذ العن الفراسلاقُم
 لولا لسرلاتبحانو بت يود ميجزش ندنار تعسوراكرد نرش وكب نق [تأى جوش ندير منلاب باي ظمباخنا ”

 الإ .قكتساو ندركعيرجوام خب تخ نربكن وربي بح دريل عمّرد كيج نانا بكا لهرسانع نبال فاعل انرتكا جشم
 ايوا ايلكب بجعل مداحذ وا ءانصا بخ ملا جب هبمغلا,ربظ ندي كو ردد كد عيجباقنإةدارااذا ١

 "زوالا غانكودوزنإ اخو خراف كنس ناكش هلا رز داونلا عيت تاك تسد بوغصو بيغ كوور ل داونال
 دان جاف هأع جئارل بدتنافرلال مرن اطبىراكب ندناوحيوريض مسامغل ايرهرن 00 معوأ ساحب ندرمشسربو نسج 0 جرب

 رم يريد تحارجن ثنو اذه رخل اب بوند مافر يون ناد بسا با: يزن تجلا مدد كبس درث بنل دا بما مان
 منال تناو كير كلاو مفلار بن جيانا داؤن بعسل ائيزف بزب كلمنا كك وبر كتاذلوا بان ىنبج زد
 تديالمك جدلا ذل لئلا بانك اناد كين درر انذ تحسم نس نم سيل لئلا ؤو كببض تاع داع ا بتنتدو ىزتعاعب
 "اتمام كيل ابومهزف بيضون انالفبسانينئلفو مهنترتاباسنب مس *لااجر)كبوا تاملعو تاباشن ل ودنع
 ةقومراطق بين ابيض ةاملاب يضل اني ننكر غبيبذ مآ د عج كد اباروكداننيتضنج بح ومكلب ةيند لك شعم
 بشلاو_ قنا شلءاو) فانا مشن اوزتلاو ملا نضل نيوز جنا نتداندو بون زيمزو باؤلام بُتُش ]فوود
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 "نهج درتمانورتيايدرتبسأ: كريازي دوشمم فلاي باتحر هدبانوا بلل شانومزيب نم تعذ لاي دؤل ام اوئاتلا ١
 "يكسب دور هدتبداغدانالنا تبع انيق باوخمابدب باطتنا نش هزه د نيركىمرب تين ىدرع ان ةفلإزض 7

 طصنم ناكل وعفم عج ل ع اذ وف خراب ميصان من رنباسد خير بانا تأ ك عع ندد جدر خر كرزعلاب بصن؟ 55 1

 يكد انوام نه بصتن انبي وابضتعد بكذا وج جيل يف تيقعت ى اقساط مويومضمانإ ها نال بل كلونكربف
 نثإانخ تعول ىلب يدل ابضانل تمول يوما و ناملالارعبب يلا: ط ورانا وح تالا وبدل تسقرم
 كانك زهري دنكو نر نجاد تو رانلا ف جفلاكب هل وهورب »بعام سرا هاودل تب طن وهد
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 , .ةاطتلاورتمعارذلتم انوا تحبوا لالة نذ جو ثإ شكتش وكر طز دعب خل بشعك كوب نوفولعب واكد
 ١ ةزججتلاتلااذهو جرنبعددجعل ام بلكب الكب كال كة سوا بدو كس بلك د اولاب فا دول لص اكول انادالاد
 - و ثوزانم ونص لاكتجو يشدني دوجانكمو باكلاذتودقو امج اهنا ءلاهتضدالبلا تسرب لعيالكلا ]ثلا ذد
 تار اننن وم اديه ل كمن اكس بالك اضز امجو ناش ون نيرطو دلاودو «رانسو نالإبربدزبد ادد قمنا
 ٠ لي كر يفت سزخسضلاب لكماتر نالث ب لكدذىا اكل ججبسا ثجهوطخربزلا كتم بولقموهداتكم وا
 يلعب اتلكاذاجرل ابك ا ضل ايد روتسرد نونجز! عومي! لكو هاذأو يش هن الذ لكك نع تكذدرتكل ام انشا لكرنم
 2 نرئار توبدن : ع روتس هاكيطرب كد رخاوست ومر ربك نه[ يأ مّضلاب بالك جلالك »رارضلاد رطل اببلك وكيس اربا ننكر اذ اها لميللاذا كمر ولك ارو لكرجرو مال ككب لك معنا وزناوبدو هديزكتلس

 مازرتكلاب بدلك وباوتبول اذكرلعنوبل كب مراقم ككل اكن هاب ن كأي كنجربلاكمدب مان ينتاب ةبازامملا
 يكب اكبر نبلكو هوي در مانو بلكي نست لكبر نببالكو هد نناوهنمو نب بالكوش لإ! ليضوى درع
 جيازكاوتس+و ةروكب وه ىضوي يك ره اكو تكل اقيالو ادب كنكالاقيتنسد نرش نكح ون زيت تكا يزجش وح
 2 25 ها :ذردوراززلكو يزج هةر زو هزوعوز وعورضابب د ماني امباك ك كر كوك رز ف راتسيو؟كليطربوك
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 ٌةصاخ ةرج و وهدرعل انجري نول وهوررعوبال اذ كن عغنمددصم كررصل اب طاب لابسة شناولالا رمز ول 27 : اك ا 0 0 2 5 2 2 ما ١ وبسم ٠ ىاكوكلاقب

 ناكر اركسو هتارم كلوتكو دما لعضمو لتعاذ جومانا كيل ةغمورمز)و الا 5 تلارو 1

 يا تلون نور صولا رند 0١ بايد بنايات لةيداتح 02 ١
 يمالتعلا ب ان: جردوي عمتك زيزغودركلل بكتلا لعل دانهجدرنبتلل .ايلاد كلزتباجإ تانك مجاومانأ كلئذاغ ها

 دس دز بوبل نادت موزوجو مادإنز غمد ىول هدزيج هدأ يمو ناو موس ْوباوسوبلثم اجلا او 2 بابلا 2 3
 نوسونم دزجي لاب ربا بيلا يخصنو ببال '!نلا عجورترلا اهعنوك باغلاق ف ورعيلاٌت اسوا للزخلاَتلو جمالا

 123 2 هز طيبا سل زنك اذ نمل اجوابلا ف بت بتسؤمخ رك ةيكو قفزك نايكي ان اشمبيل تلولرانمو تلا ٍاوركالام لحدا عّيلاٌبال انو تم نيل يل ظتالترانوهر مشلاب تيب وذوي كو 6 ناصع
 ”توطافوهنايبكزبا] 6تيسنلاداهطإروربعو تيكيلازباماورانكه سيمو هذ اولا تبل نمر ايل حر نسق بابل
 دودركو ار ممد لم كتب كهيبداكِب اليل قرا ذا بادع جتنا دانس رت نكمل يتقن 1 كَم متاذ ان قنق عز تزل ظعم رك كبري بل كسار ل احمل نخر لذ نان ملون سوم تبا مب لاق اكتم
 ”ةلم اهمال ءزالوا كلر دنفسوكد انزوزاوا' متل ابل عض نيج لتس ار ثلا ذا اهرار طع ةاتلاتبلل لانج نذ

5 

 قفل

 بول ىاجر ىإلوراوتسا تنألل ربتتو ميو يلب نهر منيسمسرب عيال كل ثم مبا بيور ضيطإرسانلا مترف كل ب
 اتبج؟ ناد 2 دايزهد كذاب بحل تمل ثم نعط دز هانلا زرع تبدو قزال | نم هر نججربو نأ ن ٌعَهنمنار وصم تت

5 1 1 1 0-11 
 1 1 ] ] ] ] ]ز] ]| ز] ] ] ]ز

 فو يطو ذا ابل بجلب بليدمل اتي برهم! لوعفمزعبزم ةوهو لش بحال خلطه اد بمحل ديدشنلاب تيك يوري من .٠ ١ب_/
 يوان بيح دأب هرإبٌيلمنابز ريلي ننهر ماشد جمر عطفبو مرتباعبطم تشو اروعلاك ملل !تبحنو اقتسام وابو

 زيلاراصل اب باث مي اببزالمنمأ ن عجن ل صم بوز هدينج سؤال ع ضوم بوح كلغ اذا هل بحبو ىد شب توك 5-5
 خزعة نب نوكلاب بل ليخجتضسورمكلاب بازل جت ايزل نعد ةلش ع ارل متباصار مزالزجيصناوهو بزال ينص 5

 بم ائلروعلا لوط دل اوال ذات تت عجهاب ابد ددو مكن دبزكو لب لصد و ينحر [كاك 7
 وك اجكيركلاب بيل ناوتساب ىزجالذا سوبر ن جربو تا عهدتكو ناوتنكلانج ماهي دريشم ندشرراوتسا ٠ "بسم

 تعل كنت انوا مار صاول قات ضومد عبسالا ف. اخمايصلو ميس ط جد اكبال تمر نال لاير لك بوصل ب المل
201110 



 7-5 ا 00
 ل ناب هروكر لشي كك زمام اجيمشلاب كل هدا اد
 طار يكتانوفلاب تاكاهورادنإ ع اََك باط بالك هونا ميك د ورندش ءانل اكو ىرجلا د لالا 2 يعفد
 يكفل هلنعما يلوم ضواناد تاكدزادناو مصر مهيد ج [نوكسو نيتمنم تكدان تنجم بايك و موكم ان كك كي
 د ناكدنيدو ديدشلا ب آكدردمضلارربك بيكو زان نحكثرزلاتتكلاب قيد كش زر در ملا تكل افي ككرب اك. ”انكز شنو ؟ كو (نمأ ن عجرتسداةفلع 'هرغنسنب تعمو ار قبلانإكل ذب ن ركد كون كو اها قلاب تكن ذب
 لينك وكتبت اهات ك ابنك باتكلا نالحَتك نمل ابر كتل سيكس زدنا نازوم اونرك زحرتير مساك ناتسربد

 5 الس ٌتاكه ندرك نسرئفلا هلم ىانيد 0 0 هوس تاك تتاكمن مومو نقثني ب اكس هريزونا كم ناطل لا ناوي منن ٌككاداررلايدكاو يلع قى داهتتكاو مطور نمر هتئكوا باكل بك نيكو بكيوذ

 12 نيكل: بنمو دن كن اد ذب تصل 1.لكد عتحادل قرا ثكناورنثك( كأم غنم ك بك هيرب دوخي
 ره شكو ص اليلف نوكبن ادع دزيعوا ماهط نصت عج أكو جت شزا ند يثوركمضلاررثكل ملالالت ررعج : ايناتك
 يديك زلم درك برك كاقكذيبب راك هاكمان باك كم اوادكصل كيكو فكن مءاطدل ا دز كلاب
 الو مضع هزثنموربصوروس) انم ب هذ عجز, مطب برك ق داع لض بذاكد بداكممهبتْكأ لفتح لايلادرشمتللا
 و توكل تلفدل بدو اذ اكةتنيلا ل عرلاتبذكاو غورد موجع ال انتوا ش لل انسن لعن بزكلا تاما
 نسخالا 6 بكي كي رس رازجوزكمتالمإ ل همدان ل 202 ل يل زيف يلزم ةدقا) ةومجابا ياهلا دقاهلاك دولا ومو نموب ميو '«ا ضو هل لوقو قمل 0 1 ] ] ] ] ] 111 سام انكاج/ئاوكو لود! اكاد ع هيكل البا نع دوك نك وب نوكد ع كو مييوك[ ب لفت اةد ب داكزبا هررخااذامتيزكو هاددد بكل ازا تيخااذابّدا  انكلال ان بكى! ذانلا نبل بنك
 هللاق سيتا لإ اكتسالجوَنا عنا مدعو غرإ يسرب ديس ككماز افي اكلي ماي نادر زال بش هانعمو برك عؤجرم

 دارك نعزي رك يلع شا اذا ملاكم انلكَت .ركئوزاوريكذاب مد 80 ملا لم ب اتم تيا نال دكا بو لل قصي ها نتكو كان هل نيد مكبلعىالكل البل اجمد «كبع ع ايدك للم لوو انش اونيمالا موبواك إن َدكد مالا ربخلا موب ظفحلاولفعلاز بزر زكي انش انج تيرلالعزماججلا 0 ق
 لاقيوبل لع يركلا ثمل ىفو ثري اهيبان كل ضرالا تبن دول عني داكئاانكل كب ايكو سما لِعتقَبْضو ادّصلاس وج
 مانرركدعموى نم ءاندازتاسك تكونا ركل باكيا ندد كامن تكييفات فاول ل فعلا وصنع فلا كرك ايزمواةدانلا تن .ركواهزامطناتنجواراثلا ةويح ترك بزعل 52 لثمن اذ نترك ناو هاند لئلا ببركو ع انصو يمال انعم تعاصد ملة يلتف رباه ءأبلا ربا لع بالكلا
 ةعمر».ايلاوانوساذ ررصماهرعكو ننصح صبا |هخحرو طوع ألا يف تاغل 8 0 دارا (مساةزصراسااهدن

 كاوكاو رمادي بار كرازلل بام ل اقبد باول نيممال اهدرشل اننا فم 0 ميالتال ذم كار الدال مسالا لا بيب نع ضد كيل سبر شا حادالمح نوعا لكؤ تنل ليو عل, :نالار اعزكم تكا
 قاع انهدت عر بونك مود إنو كنلاش يفك سوات اطقلاثعبانكزيودةرايكرفلاب ت كبك نك 2 ةراوجلااوكلار بكمال تيكو مخوم انك إن منفتح لع أحمده مسيل ئوككلارربكلاو ةرمغملا لام سيبك تكلاو بكلا طن النو موال صاد دعب تبن ديلا تكل ذب( دا نعش ندروا دن دعدند كمل قبانى عن عسل وصا :يرتلا نمطلعملباممضل ازبار كوعسلا عرعج نارا ذا اكأب كيلحر نحل اقيد مسا
 بواشك درو نخب كيمو ز جراج تبعك افي (.ضتأ نع نهر صن تذل اب بوهك كب ءاكد اتبر 0 ! اب باعكوزمت

 لآ
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 . قلتو لبو رلاجدامالكلا باطتفدييلانووتفظخ )تبقا لام نيرا |! باى بضخج كتل زال ءاوال
 216 2 2 ةاسالل) دك 2 122 0 مل ا للا ل ال

 حضاوف ناز غيب بيضتو بضاث نييسراز تنيسمبضقم تيسر بضوزباكم نبل كوكل بسفا لابو عطقبا بيف ١و
 ميازاثو هرشان مارئتانود نار وزة زو جنا تترد حاش بيضت اهلعددتقمرؤم :اعاطق انتقإ لج تادم
 تايلر ضقو هداتناهدبرب اه هزير خاشم فلا مباضتر اكد تحردزان برب خاش بيضتق مك ف معنا انب ندز ٌصيابضق
 فة رعرد مي مان مب عطمورف ضتقمو فرنجي نال جالع قلك ]كدب رد نإلاة صار نال ِجا ديكر اذا تركض او

31 
 538 2ك ا بطتلل لاقيدورالاهيسو رشباب ءوربداكرا رم عز همو نادم كيدز نكس كوكو غدا ندوتس تامل 5

 دنفسوكر يش يطح عمل الع دب مساوهو سيجد دما مولا الايد عبط اةو درئ ماو سطو جرنان وتسمي ئاكب
 هاو شوكووقلاب بطق ٍبيجناباطةرنمو ندري غيامغلاهبطقلاو باطل مالا مجرم كبكاك بإذن العر تضج اموشر
 ”انمضلا, بطعق ن دركلات كاد يزىدد تلقت نمتعن ولت دان عش داوم نايم دكار د كنزا نرككلا م
 ٠ اهرب اسر كَس مالكلا بيعمل اعم بعتمذ احدا ايَجام جنيتةفبر كلا: بعت كاغن نيبوج ردت بخش عمو

 اوزان بركب وجد انعَج بعشذخا نانسى درع مان بضعف لّصاس اىاميضحن ةطازد وى درت مان بنصفارز
 30لاقب ىزبجر صل اخو لَصَع هيطالن اكن كلذ اكمل وه هحدلدبلق تحرم دازا وه ويرد لاقدن ا

 اليبادوكود عيا تبحو تفوح ةأرل تلق كش ناد عج ار تؤم كرم اف يترك نام درعل اخو الق يع
 مب ندر لدرو اصلا تسل وفن اكدوتعلا تبل ذو مك ن معن درك نوكأ, نازجو ماجد نرينا كرك اجعباو ٌككِرلَدَتم
 مال ركل ايار كارلا دان كومار لونك زمام تاء
 السي رايب مضل بالف «ًلف تقسو نم تعد كلا بل يشكر نيتيتفب لت ترج اذا قلب تبل لاب ا هزحوروفحن دش خرعسو
 زلعرب تييلوإ لوب امد كل رطبا باص اذال بول بذا مدلل كباب اكلة يعبل الذو منم تغب. دول قم انو بولضميعبوتش
 لٌوؤملاقيجامانهاكلاب ب قمراو مايتسدمضلاب بلر فلز انمزاىلزنم بعل ابلَق بطن نا اطن اح اذا قزبخلاتبلقاد
 اهزحد روميو اهربيسكمو دبل اك مالا جمب لثمن ودربلانم بولد لركق يشل انم سلة رومال ايلتس لانمئانت
 دوب ةزيكعج نيم سلك جلا مئرئل يدا ابل صد شعوبا ل ة تؤيد ركب فكأن دركرمس هازجزيعف ل امِيلَق«دزك نر
 قلاب بش اسر طلي اكنط بلا هظ نيل لتضو ن دنا دركوب سلس كتددناكوبب الهنا نانرذاو دركلاب
 وقود ايصن داش وند دع مجإتوسزا بسالك كل اب بيم مدرع تعا جيه دوتسؤاا نيو كس! يضف نال غن وكلا
 قدرككاغم ببوه فكر هن مَف نصح اذان عيزلا تفر كدي تنل ردك بق د نادناعدددديصو
 معمب توتو مضيبلا تبائفنأد انهلح ىامضسرب اطل باو ءلصا نم علنا عل بومو ملثم ٍسونفد تبان ةزمزالات نو مان
 بوف نمت بناث فرب]ثم او هدوجب ودم ضب اق 'ردا ريب تسويزارام باوتتصووسا ضن عضاومِ أربع
 جو روا|هتضندو اولا نوكب ءانود كئراطحنمكيرب اناا بوو نمةباف تيد ازكناكم تل تحلب اذا تع سارجلثل درعا اذ
 را اال :ايلاو تورصو تن كدانجواولا تكساذاو .ديرشسلاب توما هعبجي فصسالرش ومويرلاب حلا ا
 الا ءاروذ املا لعل اوهو امنا عرحالا ةدورم نيعل اذنكأس أمل ةعومضم هل مالكلا ذبل تنكسلا نبال ذا. نملَعنم
 ايل اقيو يكوف نيكسل ابو ءابتوم كيرغلاب اندر يغصو امله يدع ماو يهوجلا ل ةنيملا كغ هر شالال ن:أارزفو
 ”ا6ن اكس تلو نابت سوهلكلو ميلا صلبا باع اد سد دتواسوت دكر سوقد تو سوف بفرسوتب 59
 لان عربالىذلل]انياذط متمدادلا بانل علام نضال لانو مقار لتخ سؤ هادا اج نيكي
 داك ينام داوسلا ةرغعمدالالاةيزالانؤل ملا بيف كرز وكون تنومة ءرنو كنر هزتب دبس بهي
 لطرلفتكاو ميا: بو ؛يكوهو ب كوم كيذا لانمْبأَك ةناك ع ذا مارب: عكس داك اكل )طف
 8م كان مجول بكل اب نكت ادد قدنزإ تكي كابو نوكاداوتلاذ بم يإ نوللا تكسو اي تيكا
 هكر بككو هَوْرَع ساكو تك جو طغادي عرس ناكر مع ذؤه نيج تانجو[ تلح لاب نارداونلا نموها زر
 نع عرماذالإلا تتكبد المزمل باين ذ اككض اجو دانفاد هىدرب حم تكل رمال ل عّتكاذ .نياوكبكم باو
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 لابو لح مس اهي ديماهيفتمر احلام اقل اهزحارومسالا لاقى انكلارنمب نع تاي جباتكاوودز لك 1

 23و اًبسِيلع تدوس ا معلاتنجار باس الإ ءائبالا اًماواناوملفودارتسا انجن طب نموعام تقلا سعوا انو

 يو دضا مهحرّا 0 بر الإ نا ندز ثور نزكماذى درهم انطق نلوم

 تويوز 0 ذهبان اكاذ ناءاغلا) انوركرتز |جاَبِقصح سان بالا امتنالر اخنحالاا 2000

 . يب عامان نرتبد نش كي دنزر كأن : بزب تيارت تاذ كربيد ةلملا نهم هيض التخاإلب توب بتل انعم ناكاذاو
 ور يدمو و هد فوم ازمير وسلا وحب وو ده ءصأن خدش نب ةذد كبه فد يا ناك

 اذا باك تنكزخمزبا انهت ينل اسد :[نلاواناز ارفهر تباؤوم | وهتساحل اديان هوب اممددباف ردو «رث وهني

 000 6بلابل كيوسالالةدلا دول لبلاسوهو نبش يلام الاول زنارف هندبو كيو: ال تمس
 تين نورعصللا انو هدلبالانومج مونعلات :اكلذرص ايست يهل اهبو 0 لئلادر ول

 الانيا تدان مهد براغمابا تن تناكاذ موتا براد بلاني كل ونولتيشع» انيبدمس يغب أذاف
 للا اقيالواليل امل ابلاط بر لبلخلا) هو خالا تييدنر او كرزب هتكوولفرد كو را داش الازهر هرمعوبالات

 اًعضنا مراوملازعمب ب [قلاومنل أيحو نخبر د نيسان وك عر ذجبضحوه اذل ا ةرتلعجا زال او دارا ئبلاطل ظ

 3 .ارقمنادجب نمد كلملا ناب ةنمنالذ لات كير ضاخحو نتن مهدانامزف هن تبق نب تهتم برق اموشو عملاء نإ

 عاطل ق اعلا ضيا ةلكاشل ا نمخلارٍض وكت وزر حاب بز تن دادل يربو وةيملا عل ط وادب متههاملا بفندج

 براق 5 بضاددرئلا ةاّعمامعضود ميد نبرعلا عفرين اوهوزحلان ودوهون سددزإ عوندن دنا كيدز زر سس سر َج

 ل ماو ىعاتبلض بر انيداصيحر ناكاذا كك ىو دريل بطسرهاكا اهبراقم.تو ةيراقمعئاقمتب اهو نحمب

 جدفلاٍتّيٌقاواازفل ناعيا تيذأو بيافما حجما ذ اللباد ةةاتلاو فل الكو اهو بتموذام امرالث بذا
 ارد وحلب ري متسوبي ميسا: دنفن برقم ج باج نانا يزف ناحوتد زوم جولس نا برااذ داخل نار جوذرطوفنم
 كلل .الك جك اهمالنل وما وكسو : ةفو نر كيتا ود خيو شوكلا ثنؤم دف تزعزا
 هدا اردىدوناجنؤلا يزين يرو نم بينالو ةضلاب كل نمل فدوه امل ايدكس وركب ني نيعلا قت نا
 ارتساكنايرتقيكلاومنلاب ب باضوو بوضو عطح هوما داّضلاب مضرف هدروجلاس ويلا ة دنت تمد

 7 افي ة ريا مطق لغ هاكحباضووومو اسباب امس لكااذ الجللا ٌبْضْوو ونصت قفل اوما و جبضارو دردو
 انناك اك بشد هديل ةنعمالورتنحسالو ليتنا ةعطذ «دنعات لاي دىذإبن ا عوايف آل اييتشند

 راو 5 نعجز اددءابلابب دششو يل وركل اب ببن دوش ير ناهدرد ؟كننجو ار نعبر فز 5-2

 دبر يو ايبتف ليسو يكف مدس للا اد 6 غسل لظلشل دا ٍيئرتس رنزبم بق سانتا

 ياعط قوام اًهسواْشْحْل امي ندا مهر جفلاب تف بام هز مبا تهريف جالو نسكب فيجن كياعر ؛ةلحلاب

 اًمزوااده ا 0 0101313137 اك وريم

 در تيلي | بصق التو :ابملابفض مزج عر ممل مساكذا ذآ ايدك يرذشفد ءازعلا نعركعوبا ع

 لاو اك ايمدشابوودنن اركب هو هروخام عياض 1 0000 مهدرمادانضنموبيسلاة كيل( ا

 7 م ؟ركواهعد كن: ناكر شاكر اهي مرد باؤك نس اءاهم ارباو نيغو دتاب غرد ونز|خيا اوناوزتسا

 يت الا وغإ) هزيل يجاام ا وملا ةترشاف تب رحب رحل و نهوجزابيألا
 ”ستابضت زجل اي ذ اكدور نوكتلاومخإ بصف انينيدمدا ول هطسوعيزلاةصق عننا صن باع: امو ياويل

 هداصقي صت اطر صاو ارضضّوْضنالو را يزف اره كل ذر عرزلا بود قجيى ابعت 2
 ”ةددوازنكلا راض ناؤنن ايو هدورو تس وك زنربو كك ب صاذ نزوانؤفلاب باص 2 ضد خدام ايضا ب

 اذإ هروب سدر دابق يشبددلع تعا اذابعبلا بصق وضعاوضعأ ملح ؛اثلاب اًصملاَصَت اصف د أن وغير

 برغل صحن عررتلا ذو كلزرل )تلك از دالجا ا ضق 2 او تيكلانب نبازعدنمتعن نإ صانزفانو بيساو جرا لبس تتم

 يف 0 28 |نعغمررعدز شو بس اورسمفلاب ب احت بوكرل او مولحلاك كن مشل انبالراهلاب ت اجد تصلب انمَسِدلا
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 "سو هلاو تسع ءر وس
 ا 30 در طا مك 30 !: 2000 7 2 5 1 35م

 1 بيور وار د.كى انة فل ابق تفتحي روم ككس اخي هذعب تعملو هدو الالا تا :ر كلا ويتلاب ةاثل قو مولا ضوه سم ىرا( صاسإ١

 ع ما كوننا فرار تلا اكل قمل الد مانلا كب اال لانس تل ماما هى دا مائل انجاح يقرون بكسي جبان واس

 .: به

 .واركولالا, كيلعل ابو دش اي ولد كمن ايمددر كوجبة زل توسل باقر را انتباصااعلاقي<نسزاد ارم _ /

 ِس
 ةكدضلاب يلعن دكرو دون هزكد درو مهسزا برزت دي هل كلاوقفلاب برو اش هولي ىوس دل نممولع نط ىذا حاده خ
 0006-0 غمز دش بزعو كشمزم كريد نددرا!تيرعدونز جير ا هوكدا كب دز لمْ ريجوهوكماناظض"آل
 عزرا عركلابناثزع غلط با غيمعجو دش ذأ] لا يزعاو نيعرافشا تي املاك مججرمرغل ابيزا وزيجرهز اكد اهل
 تحمر ديزعدوسا فبرشيراوتتلانرءبسوهو با غلا ل يد جنإبز زاب غايه بسور نى دنت ري ىزتساقلا بازع الفلا
 موقد باذف اني دشيوزتى اع بزعم برع مزمل ناولال اد كا نال ببي زمالك وَلا حي دوني عل اذاو هايس

 هوشوز بهز وعات دل يزد دلو برغم تادإر خم يبد ايفا درس متكرر يلعع رغما نررر
 فيو يزد جو نايزو غيبئزسو كدزولد يابت نازيراد باو داون اكزينو جنش اىراجعد نآزجح امد باث
 "عاهد ونا بعدو دىدود هْرَعْىَودوسان نوجرشأبناورمغيضكمثيحبل ل دوودزب كاوراتخد لاو بساراتفد
 نيني ليال براوش تهتش,صومىلاءا:[1: براوع تير تحف ذاو يدا لعلاج طوق رن موش ن دكر هوكي انم
 للهرب تحردو ناووب دوي نمو كحول دزاركب ارركلاب ةاثلا تيزعرنمل اقيم دنس كى رايبز ومو رخو مزفنزا ماو جن
 ش هنمغا حان من دنس غج بصنع لشاب مولحيئو ةذأدنازكى رتب كؤعو اولا نكسو ىاضبالو ناي بزعم مسرب انما

 متبصعاوردلعب ضع نأ ص غزتذ خزي و يماب بصنع عب "ضمن هيض غو با طتغا نعبر لع عو ش
 ئراكسر ىركسلثمد معو مَع مو انه ابشاو رمل اذكد ديزي تفل هنا د ص هون كومو بضم ان
 7 نقمسالا ]5 مالا فلال انه ريال نوال فرعي هدب الازمقام ميار اير بخجل ل اريدشجب بفعل جد
 "  اتيضاقم هذذانونلااذو َملودورعابىإّضانوملثمرحالا] د اتمناكأذ انالفب بضغو احن اكان /ن الفل بضغ

 ٠١ ةفكدكع لطب ضوم الانباري دثرحا ما نيكتتلاب بعسل ال ةرموبعىابوتّْمارمونلا غارب
 تزخبكَع نوكينال جان ءافلال اق بلط لش نيحلا ةحونن للرد اصلن موهو نوبل ميلفرجيزعهو متلو كت دع
 ةلبلكمن ديبادك رجل ارو يطعم وتساهمِلعبلس دن مان ماس ثم بالغ ايالغوة لاخبار ف اال دنع ان

 توني |ةاللاو تنبات طين دلبادنتبلغتوهو ليقددي لقي يلفر اي بالغ عاش ما ماللا مكب يارا بولخم
 قركلاب هول ةابتدورتسنلا هَ عمر مكل لونل شا سا املا بوضم مالاً ةزدتسب ماو ناكل! تيا
 دفعا ولاء قئادسو قلد لة قي دعوى دو مانكلوبلع زو :ايلة سو ندور طسد نيجي كلغ زج
 اذار هعمدارو عاج كيران هيض ايوا قياديا ةددشمويئتسْم كلام
 لة عينس ءازملا لعل ن|معاديص اس بزعل عانس ثريا فد 6ن ا خت هاكا + نينه مداوسزشاوةوسا
 بابي عما من يانا نيمو: ويحد بايعو حو يضونعب اخلاقي كأن عغندشدبدبان كحد
 لاب ايجءاجعلت تلت نءان ا مئيتع اًمجن اكداددرصلل ميو ويناذوعيننالد ادد صموهددجررتشزال نارا دلع
 قياخَسو اناا نور هثي نالفونبل ايو نصف نهد هئبآيع ميْضطوه و زال نمت طبهو كدب ايضو عواض لاقيو كك

 جلبع ءاهالب دهشمو :(طابز يطمونزاتجوز نع باغاذا ةإملا باو ديم اخلانهالجتي اما تعملو كملي اناني

 1 ا انهت اب زكناكناو اتدصن اكناريدمماكل ارتست روبسز ثركزاكلمد باييطازللا و أه اامومو تيزيمز

 قسما ةقبق لعفم طعام هوب برص شمام برغي نمزكااز لكلاب لجر اًسدابإكت برشو تلكا ءلءأملاتفوماخّقلا

 اخ تؤموانق نمت كان اي كيداب نتف م مص ععتحارجم لبد نردكتخو ايش ويد تنسوك د دشم
 ٠ عضه زعش باتيفريش نك ناب روسو بسا كسزاوإئ بش مدان خشن هرب ريدا دندد دوا يقٍر اوس اكو

5 

 00 ربان وريبناوهسا كلاب ّف نهايب بيجمراير كلكم ضأن معن ديري دربكالا

 اسوزايركلاب ٍتف هرحنالإ ٍكيولاب به فريلالاتضناكولو نالعن نمزنال دنع: فرعموشورذرنالاب علا »واثك مز

 زم



0 
 1 ةولتيلا_مررطنسا م ايسر دل كرلوددانميمبلطو دزءاذامالا معرس ناحر

 0 اىاَببعا رمل: دم نالن ندم لايو ةولصلإ ون ةَولَص 2بقعز ثرحلاةرزلثمداءأئَرلا ايرصش

 دوا هدداعن ونجل ناكا ذانمنا ل تعا الو كاّبِقع لنحو تاماذ !لجرلا ٍتّمعاو ,ؤازج مالا فعو هازأجو :اتءاطبستعا

 0 مصعْض وه ورغلخاز أت ؛امصماننالخصؤر تشر اهلا تجعلك لكلاب ليرد هرانسريد ؟ةرالس بقعم

 ولا تربو ف تككش ا ابنخازع تقعتونمناك ب هيلع اذ الن "تنسو مرتاح راعتماف هل
 ازاي زماضبتيتعملا ثول ا زو نشل ضيق حا بجوز ملبس اهرمخ لا متض أع دسو كبار نال رمش ومنع
 بأن جم ابتافعمارزتج اع ترجو مارتنأرنرخم ت ضرع نازك كس نادر تجعل 0

 انتو انع و كلا اروضلابن ابقم ةزكلا عيد لئلا 2 قنعا ادزاثعلنمخاناللا ممم رصتخي ابره اوذشنُو كروم
 بتاطعمدز : هوكذإ اسشنجزو 00 «نايوختلتسو مالا وسر ذا 0

 دانا اركب برتعمناكمز مك هعيننغر لابي تلا مدلاب ندع ةدركرين مد كك .ارفع نب كيوم: دع تيت مي

 ري ابن اكعج ب من :ر تولععمرل بدعم رص, لع بع نرخ الل بقملا دورس اكوفعمو سن مرادلانم 5

 ع 2 كلع ثيؤم رن ت كك ناب بو كمون عجبا اسد ازموها عزكم يد دود اكلك

 1 ل ل
 كك اوابلمايهو ندرك اويفل ابهاملع بحاكو !بولمقبر لعتلا ككرريمتز اومتشرو) تسواذا تل

 مس سعاا د قدبالع قلص رفا لش نابل و

 بض لت واهلا ل عورنم تغب بولعم ني ريعبلا دمعات نمر ازا يلع ثبلاتبلعو كراس ءعندر ثا

 ايرردمك بإن عبالع كل مهجنارشو ريثما اومضل زيلط ىدرممازرسكلا يذمزسمو ا ملسكب كعك ل
 ماو هرعثرنشاذ 00 اتناول تينا
 ينكلإ مهجر ر واذ خدود مانيلا يكسر ذل مجلي لاش بي ا ', [1:ضاي نش موهوقنشلا ءالع

 دوغ ولف دلذر ةدرقر مرتو ««ابلانوإعبانالا الداب ابوهو زج يطدنّيطَد زد جلسوا
 جر * ميا مشع تيجو زل أع م بأن :ءامتم ةزكلازروأثلا,تانيعل شلاق دليل وهردماولل ءاحيترتا5 اال! ةرومو

 اع ناكجروا ارو ديس الكت يهخلاب بانع كاف كالجر جسم ابباتعط ذاىدرتمانرزغلابباتعزاشالاذ

 اذاموسسلات تَوّصار ارم دبل اورغشتلاو ملل مذنب الالة تولال علرانمدانسم زميل ردع خو 54
 كاتلارتلب ماتيو: ضدك بالا ع رايب يعكس ناوكورم ىهيع ةدئاز] الغبان ساك
 رشا لح روبديربمو دش انامتبعو يلاذراصوتل عال ابلاعل ام كنهزذ دور اورع برع ضي
 ون هيرقلاادبوكبمهالارهربدانالكنلاكونيزبعلال:عالز ل ضلا نال(ةيلبععضومو ببي اهموزباعمر اند
 5 اع هكا نورا "سعمرش اعمري صور اس زون بعل أ ندناخ امامنا مكر ١ايول

 اجا ادة ب عيوبعد كر انننالا ثيرملا فو ناسا ركع لنمو انجن يعز ل جحر كولاال مك ّ

 ْ د راكم انزعا تاون راقب اوبال اتكن تن انب ( كأن عغج نرعانز عش ندد بأبنامزدد تعرينلالضف كك

 0 ام ل 500 اررايوب تبجوا 0 مولات اذاكلا) نات نتفر نايمدد
 2 تمر لاتيد عيوبك دا نحال ةرازؤلا) تلاوات لاب ماذا اخو نالن يعل اتندامج كرمت دامجبغرلا

 ا ءارتشابلا جهلا ضو تابعا اندنعنالنتعر زنا لاخر ءامرحاوأملا تراصنو ةنالاتّمعورتتاءرشأكت و

 ليلها و لالا مارس عا عورامؤيدع) ونباوجّراو ضرما ةدارعفإ اوبِغا ت .لكل قواتجاناثاها نان
 نير زيي ادع هذ يلا هرب مويطكانتابلب موب نوداموب انه ايا ا ءئاظعا تال ن الن زعم كبعر لا ماو دزولاتعنم
 0 »قوطي بعرذلان رض لهل بلم ةدرغ لاب ام زن انرابل موفد هديشمو دركي دك,رب هرابود
 هو يزعلك ب زعانف عدو ىاجزائرددمملاب رد زعل و هر طمعا ميا يغْنعو ب !داتنالاند كك واكو

 /لخعملا 1 مزه اير لنوم بزعبىوس بويصردراوإريع ملا جتراذ ذانالذ برع ا درعأنالا م مداد جابي زع : وهذ زعم بدو
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 كنياعراز هاك بسعق وعحصْع لول مم لك يكيلزنال ةزازر ءايلا ليزا كرز, ناك نربز لعبد ككد بلل نمو
 ططوعل ا شال اب نايس هاؤكبو فعلا تينتازمر) !اتبَشعا لان نرش كانو !كباَتْمابشعلا عب شارسسولان اك

 ايو ادتمام دلما ذب كوكا دالكز لن ارم بكعاطمسل ابشع هوا بانت اه يئاو شوت رب .تايت هلابلوهراهب عنك ازال تبشوشعا وابا بيع زاكتوز بيش بشخ زو ايش عاوبااوا
 ف عباصعابصحي نبني يضع يس مجبل واش علابعو موفور شعز وو مكع وشل اةيوتتسرفا
 بصع توك عب ب ورصعمن شاى ب صعناو مى عع شوك رش لان جو جتاصعوب باز اينو ناخب
 بسور وهل ذب ببزكو هرباذإ عومر ئييئاه دريزإ عر اًبصعبب اص حل ابمس اضع انين تجوب هربا معن وكلاب

 ةادلخو ا بستعل اسحب و صعمةراجب قلخلا بوصعم)جر ريع تت عسدرومر هر انج نسل نلررصلاب مونمل ابصَعو موتعلا
 تكد زاك صحوسر قبر باصعب يصخل يده زفلبر نسركيابوصعم عمو بلو مدرمزإ شوكو دنيو ككل دبانصع
 در نانجد باعد اورا هد عم مجان مدزامضلا,ذبصخيلا نك نوتل نص عوزلاه هرييعوبال ةكسكزانشاب
 ني(! دصعر يرش عيا مصبصحةبصع موب نمد شنوا موب ا بصوكصعاد باصع ادرار وعتتجام موفِلاصوُصعاو

 ٌدراصعإ بهل مساو صعب َحررتال بوصعز فايد تهش ا كرش رف نلف تبصعلاّقبو هدركدإن رو هريجينر دانهدوراب
 . اوكا وا نالنب موقل اصعد لل ابسعكتصال جاف ايف دد طفح اهئ ماما صغاس اذا تل اتّصع
 :ةقيرلا ص عوسلعرشو ينم قيرلا ص عرتعتمجا ا: كل ادّوغل !لئالاتبصع لولا ة تاو ذا! لبالا بص عو لوح
 قهر ع تاز مدزا عومي بصعأمعزنت بل يعنما طل ى جت صخ  ٌءدشا ارسل تبضع رجا ذ| وزال صعو صيبا
 ادمانشدر ناتيريثمتو ندرك يخشضو نيبرببضعع ةلئاز مالتنعسورولبمعرايعا فما لةنو نيل ءاطمزم ملل نيك
 12 غم نهدرصمنئ ف ضع كش حاش دعسوك يضع |[هعب عمن دش ناب زتب معلاية يؤصعرنمتخ باع صر
 نمانر تف اكسضوك ءابضعذان فيعض بوضعم لنمرايد دم عاب عابضعلا نيب صا بكر تكت حاشي رافعا هن
 ناعنفير دتكالتيو دوش يلع اذان دنك م زحاز انتل عاطمد +زمورعت اعتز | جون عيا ضعا نزال" ة ومشمز كلو ملوسر
 ثانلطر نب عاش نوكلإبو نيتمحِمطَع عم اهزماد كلاي بلاعب كليم متاح ع كو هز بتععب بلع
 ”طنيويهال هال مضيوهز الكلا)ةو فرن قل تفوز رطل ضلاورغلاب بظنع متزنة ىارطط جرجا اتي ىدنا
 ةيئانردلوىاتجاعيلوبللا ب دنززتدراكن إياب ماع عضوم ع لش طنعو عبط اذع تومبوظنع ل كب ولتن
 قطع جاعوم سرج ىلغُرُخ و :[ينبالارخا نعي احل اانا ينل )وهو ىدز اره دراددّبس تاير كت ا ضاعرالازح |
 مفلحو اضاع ناكمنالذ بقعو امئيكّصو نائل اكن انغلاهبو هرلورلووتلو بالج اضع نومه ورش ايطسولا

 ب يقع تيرضا ا ية يضعو تفلح رند متي ذ الها ذبل جرلا تنعم اكاهنضتولر بمب وتكد صم اذعم ع ممارهف
 داكار نوكلابو نيم َبعَع) اهنالازم ناش المرسم نسم عريزفلااذطل ايو درإزيتخحيرانفرزؤر ووتر
 نم ماذا |ن اعل بكرم ضع كجو رك ضمان وس كاطع ور ل اص عؤ كجل اي ابفعريجو ابار يجوه هبل وضرنمو
 الذى اة عزل ايريس موعد لب ورانيلاديلاكناناعتياهد كتفع تنل اي دور مضل يرتتع تيكا اءاكه ري
 فد |عملاو ةرموه كرو متنا تبكراذإل جارلا لولا تمام د ديد كي ددن دار خي قير اع كيد نبدد كدر عود
 مب تاهو كلاب شعبا: ىري ىخ هزارج وذ باتئيماط ا طخئاورءاقتر ايبا تفا صر اطلاتضعضوعلاو نرخ
 ع ٌءَءرنباتناهرو هدىوذارك+ نحس معمر سلك لعضب ناكازرقلاة علا اذ ل عنبامل اقر دل هلة نجع يلع
 مِصاْنِش تيكولاذا مّيلاو جدملاورسوهلات سعد نمل اني ىزجرب نربي جو هز دان ر نوكلاب مع جتابطعُزب او
 نيب كلان ابلاو جبن اعيد نسوهوز ناكر د ةلاوزجلل تصنع مومو هدا ساوهو م قيمي مان وتعجن يلع
 مدرب توندلجرلا تّضعاو تاوعل فذ ءاللالادوغ م نطعلللا دوه رمال يئن ةلح و ةممرض ف 22
 ءاةجاض لفرض اعلاقي نركب كلاب باشع ٍثدحو ٍتْدلثم ناو رانل نيب تياعنو بقع يملا دئدا
 هج اغلاوامزمنل دوزكل كاانتاوزودو ش ناك تانتتعمل ثم بح يتبين جوز قاطو مؤ ن دركي ردو عممتسم
 نمت بيضا اذا خرعل ابن قعو بععلا تار ال هد لن رحب تبون ان نصوحرب هد انيباركيري سيم ناز ورتمالعورمأتن

 نعد

' 



 ام

 َّط ضمان عسير نغم اكدم دواس عزايم سر تكا داب مباع ةقثىابعالرصر
 دود ماذاهدتدلحلا تعدي لاذال خر ماو مورهمىا كلم ىؤبى وكم اننوكتلا عيزيعلامكب نابتم

 وما اء بع وجد كك بوجع ات غلبايي ىشنلاب بات ككب ايتنمكسراكب ريع لو ميز دخا دبا مادؤعلا

 امد عيتدل نا كلف ثم بايع ينبع عمج لاقي هم يع عباد نلتنل نماط حادا انمكشييج اطهر زكو ملئ از

ثبداحاورثدعالشم رجع عب اةبيجاعاماوتو
بعد زعير نم تبيتساو تيخنوا نكن متبع اد 

 ملاانم معا نم ت

 <79 1 يلرجحر
 0 91 يل 7

 يلوم انيال داريا يع انما دو زبب نيندوحيت م انبججل امئالار هسفنسو ارب بعصومفمنفسب الغ جنا ورسم

 ارك بابهزعسدانا ودم مانغا ادع. اربادع كنت كيدزغلاب بارع قبو ديد نآنامو مذنب نوكلاوؤتفلاب
 لة ذك دنع الفل بذعتُم واذ هوفتسااذ امام مولا بس دركجو ناهد با نبك ”يمهض غنم دم دونم

 بدعم صغر ب لعرب وفربى ذل طيالا نايك عذابات قباجط ولا زبّدعن إيد ىزج نال عاب نعنع ها مزمتساو

 تاي زعاورنعرئعناذ الا نعونب نعاو زف نديم عزنادل كتسوح بمال قيد جيك كعوذ اطول شا كب

 لوفد مان بز ن دك كح بيز كس سانع كك بنان دوو خل ءوباكمدانيبادوتس بو فعال دل كر ع

 لاكش هد اداب نإان باع وهلا نمل بوس يغار ين ىناث هرم بوزعؤلخ مكوة جن زو
 "يعل رنجمما بولا اياد طب اعجابا اناكاكر ل اك امال كيلو لوح دالو اكل بنل كك اخ

 ندب بّرعنو ندرك ننام ب يب قيدوح بنزع ءارحلا ولاول نيد البكم لك فلز ءذهو مهتما هيراخا
 قريد اىناندإبن كوهر ناطخنب بجي ى نازل رع عتلا ككيرمت باول يلا هزعتملا بدلا داني ءاراثسدلا
 ل ل لا را 2 دلال 3

 و و عذب نننو م نوكسد 7 ام برغم بم اكو ملاوب اوهودروا

 جه وعع هل اهفننعيره ثلا بردو رارحا قبر فد ان يضادإ كب يعاو بارعالا نيل مزلكي راو

 ذنانساو داش ب عليخد باب نول رعد اد كل بخليعاومن ومره دش اننلصاب كما زان ناسا
 ”ةورجولعم 62 [مضجوابغةَرماكاذا مونئاقس قءاورككلابزباول ملال خلا اراك !يعادني ]بلاد ايل دل

 ينل تل زم ؤعمإ نم يم داكإلب طعن لادا دق ريل يو

 اعده ئهوجزيتفش ب عاعيامتي اد دليلا تب ندرك درعا وجع عتد رتل وهواء زوامل ش نويرب بيعت
 تجعرارلاب ان راقي هُرييرو تحارجز لش زان دانى وتلعب تبعا فدو أو مع وكم نرش هاج صامت دديزت .

نر لعماللاد تلالا وعلا دابا وراذورريوملاعوباباذ رزح تلوف جزيتم تسد دوش نز بويا
 

 تيل ااوملاقبراهماطدورذإ ون ةبطرع تعز زبب ى رت ميرع كذخ ايكن وكلا رركلاب ب عدااضااذإوو درع
 :ةرعصطص ا زجارلا تهعوريويؤ ءاتكووريلجر ذاب وجرع دداوذ لعومءالا ل اةرونموإ هربارلا بويز عرشإب ف مغلاب

 اذا رعتر تمو متصلا قرطل اهرب اذه ءذكا ماين زنا ةدبد شنان عضو ئداول نابت عر
 لشاب برقل اعنا وممن ميا بوي ءانما نسر اظم اجر عدرودالا ضر ةرابتاساطتل بور خور :رطا نالت تيذخا

نط مقطااذا ب وجعل نن انيشبل اير خل هانا كلذد بقر عيديعاومل اتي ضائلاذ
 نينا اذإل توالي اذالاةعلملا 

 ند ميزعن زر لب درم نتعب برعاش.ط جالب !نمهنجارممرا صا لن ارتي اصاذا لاق ٌبطرا اًكفبطرااذال ةيزاانإذ

 مد ضأ تشن دشدعدو لمت ةنالن برحلات وش ددقنا اهلا يرشو سرع امعمجبضلاب بارعووثبو

 تزعل اتي هاكأرجردروتس قتفررودوباغو دعب كنالن ةعبرعلاتب
 ةرودبرعأ حور العلا ترج كلبا

 و درزادزح نادوتسادةنبدد وكمان ودزعم هذ. ما تيزعملا نونا زعاو اري ني ادرك

زاثل ثول لع حوربالى دلاوهو بزا ع مج يبزعلب) هان انبرعاو تسدرود هاكد باابراع هوشاب برع
 قرعر

 ريم ةدنبا ب ادوعدج ىابرعدتن ليل نيممراق نقلا [ةنم ثرهلاو ورادلانعوبرزعاذاويرشنلاب برعم ماوس
 "اي مدرو اير ءلرركامز :ان بيسع زهر دا تاور لسا ابمنكبمل ثلضرالاترعوانجنز اننعب اماذا ذارلإ مط

 نتكيعا دواء تر مانسعو دنيٍسنلا عن مسوو وخلا ِلَمَتباَو بركلقيؤذوهو

ا ياريزل ام كعتس نب قابس اسلعتسم هلاولع ل
 اذوبنزرمما كن تقدوتس
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 بيض لصف ندركتساد تو عزييو ناك مسا هواي بيههظترتنم نار بقيضمر ل اور عيتو لحار مح

 هعيش <

يانا تدرون ويك انسلا باغض
 ّى لو اب اوض: انو ج

 لكو كنج تانك تبل ننرايراكوبو هلشاوخ طلعت طنم اميبط تكأ امورتكلاب تي رمل لانب جان جاايطاربَط كنب

 نمل افي ندرك د دان ميكاب تين ادل يامي قرلانمصوتنى معو بطن نرخ ل اقدو بيبط بعل دنع و دام

 هاودمبني باوغلارهاندل خ١ املا بل نداثو يهدي اة اذان لاقبو روصعستعابوبطمو هذ لعاب
 لأ لكلب كيرو رب اددؤنو "كلل رش رعمو 00 6تانطْشتدد دو لن نركو وب 1ث موادزرد

 تكبموتييوابيبطت تل اذا ان ئر ذل ا قبا ماتملا عاشه هرطلاّ كو جرتكإلانببط نما ادد ءدانكئ دماج

طبطت م ل هب هبازاوإ بلم َن دذغ مدور اهنا
ايرل تال تلت مدرج ىز اىوكتنع باي اطبطءاما

 5 أعي هدابربأو هر

 : بط لوط نيمو ءآل ابطل اقيمنموهدالغج اهتضد مالل 0 تلح من مجمد هلو ءاهلاذ اعده اع

 م قط اهدمنو ةدقعتلةرط بداطمد اننا عزت بار! ١ 5 ناد عضوراثيوطاتب بسن ينعش

م ارداز هدامهلنشو رريشدا دذاما زيملا بل احنابك طا اليركوكير وربك طنط
 ١ ”اناي تر لايت

ؤف درنم عرج جرللل اهدينوبالةناتبزاددنز ربط ظذار ناني
 انما ن عنج نخب كلطنتشز هرضد نيت

 وحمل مالا كي لطنت جويا يب لكم د ةركتحن ميلا !نلطرنمو ناك سو جملَط باطلا هبعرنمو لائنخاراع إكسل

 ادادنمالزتوهوأر هرب وجمتسجن دارو ندا ديكبلط عاتحببااللا
 هالك حرلطمءأب اممضل اتي لطب الال باور جاذا ءالإع

 بطر اوتساباثطب تلم قاودو تكس وبحب اذملا نحو مخ انليتمتب بط عضوم هوم مانو هدشرتج بولطم ضد

 علان ىامالعلا ةبطاورتتملاظغاريفلابطورب م ةاناكملاببلطو 0 دمتم فو تيدي ضبا

 ا ذاهيلاستطا لاذ اضجاهضج كن تيد اال

 المدو اباطتسادورغرتيطر مباطأ ل ْثيحفالخْلالحر لإ تيط هرائغو تزنشا

 هللوعا كيما ارضنا بل ومقت بياستلا :كمد بواقي امل قيد نه ايد د نق كز باطتسا اي

 عاملا لعالا نابل انيوحووب يابس ناظم رم الوئام دال نما ننال درعه يلا زبن لتر

 7 هرتشلاومفلاب باتي اطنإقزعو باط نبابطررل لاف | زومبي وو وبر كب بآط اب ن دوو نعشوجبيالطم

 - كاوطو كلبولل اتيان انيس ادار ءايلاوبلت با ررض يول ترانا برش يركب أ ةج بتطما
 00 5 ف اطل كريس شجر ةؤخرد مانا ,وطو هآيلاب ؛ كنوط شالو بوقعيل ةفاضالاب

 ا

 لضقوفنب تااللوأ تلافي درعم] هائل ني تشخ بوط ةلوُسلوسر تدم انش نزواعريط كيرف

 ال اظنملاقب نتساوركودارماوخد دامو ثامن باعوهلا در/تلسرهملاب ب اظءاطلا
 "جرا هلمانثوماعد ملا تل ايش د عجف مج كامل انباكن اطيل بانل ادد :زمو كناب ٌصيلمَلب وجر
ن لئلا تدر 0000 ”ىروباج نطل اثمنانرظ نادن دو انمي ب ارظاودرم مان د مبا ءلرلاكب

 7 ايا

 نازقس|م بس شوكرب ابوك رمل انم نرظ يدر[ عجز ئاك ا ظلع عجبت وكلاب جرا عج م كلا طا نطاذا
 لطفدبادرلا تخاطب هاا يي مارلي تلا هاكلا ثوهلا دبا 5 تعري ضفزا كنح

 ققدنواىءانيتضب عزان مارب ون ارا مو با ىرممتلاببابعت لانمي لال رأملا ةحلالعل اطنلشت األ

 مليش ضو ناددوررفلا,باشبعلاظىاتنبلا ترش ارجكنا هاك دعب كندد توص» اج بعبع ايي
 " ةرويودددباكوحووررايب باب وسز نبهراصعر ظرعري شيع تزعم لماجإد نع خوركلسكلاد

 كك دان سكلا,باتع تح اهو كر«ان ا 0 كو ضأن حري د جدى إل تلاقين 0

  ةقراردعل الل لاى ويلا ملالاد ةءاسألان امجاد رمل داموا دانس امنوا ياي
 0 00 َمبالاَيبد عب بيعتسا عاد ويوض ان نال تعالو باتالاجزلاذاانئم

 ناندزب اي كب اراب كتع دّصف عل تنععاو هرعيؤ تح .ءاورا هس كرا ذاويرطلاّمَسعا يدناتكر بانا

 هام ذأملا جر البلا ياو تعط دلل حدتتع مهاودددشاب دع تاتعو علو يعن

 كى



 دش, خب اب موانبوماب كوكل اوني تجب خش تش ل اختل يلاوهتنانج لن دزاوت فرم. نص ثاؤم
 هر ءلطلإءاسل ارد ىرملاؤ مطر ااذاريزللا تنوصو كب ومس لز:ىاباطنارابرباٍيصناراث ندمأد زن قص
 لاعبو بلسم ىجاوزملا عيلتملاؤرربامأ3 م ,ءبيصيرساطلا مل اراصوزي ١ ترف هن دويص ب وص ميلاباسو

 ٌبوصو نمي بانك ساو ل مف بوطتساو نشا موو كسار سوس نونجلان/نورلج امي اص ل ضع لامس داب اصموتباصاسابطؤلا تباطاورلوه خراصاو اسمو ميصم نباص و هربجو ى إب انما داطخعشن تسار باوص واو سوا وّصو زاطخْ لمد نعد
 3لمالاومر براسمرلع ميا ريمعر يبازلالصال 'اومهتشم ماكراول الصار ب اصايل رعلا تعاد كك وصم ع شانمم 1210111111100
 ةشلا اندر ره ةراضع ناصري رهذا نيركو ناكيزكَ يان اَيمد مويمهو هيل سونبا وطور باتبصو هدرا لبان
 يَا! الل اجبورن تغ بنمحا لك يوهم بارلارعسو ةرمْس اء ههيص اهرازتؤ ةزشلا ترص اّرقن تاص ك زن اذا
 م ءآيص عضومرالغ !بايرم ا بو نموهر نوللا بهصاو اهلي د اوجا تسي دربول العإ جن اوهو ةرمجضاْيب
 كِل ررَأ بزيرالننال بما دو ةحاذاالو ةرداّسلا/الاث انف ِتتملازجي يحل كفاالل اقبد عباصاركمس اهيلكيئ ارت اث تن الفو نفعت انين وهو باد دش ناود بيض هراهمزها هو درت مان ميا يضد تسزم جوخ لانو تنمزمو تا 13د خسران تضاطملو هل كازا هدب ن يمي رانسوس ٌبض انفال كف مزح تاخير دراايبميسوريسا مانمضلإب برم مدلل لايبد ككاودوكيرل نادم الا دونسو ل ابل ابل: مالا لانج همس الإ:
 ”ابضلا يك منال صدت هو ةركتمت اضم انكتول ايبورلص الع ,احارحا انه هدر هذه تع زييص راو رق أنلط تيرك هما تشاو
 لع دمار وريغ بلك لدن اا مال فم نبكرتيا تضدر'نوربباث دربوبازاهموس اروسر درك. صمتماهرحاو
 كلل, ىرايبوو[تضزدانو تسرح يفلاب تنير بلابسضدنمل انبوب ) م سسامأو مرلكبو تاو صا سككس ذا, كفوؤ ام
 ديك كلا اثل تنتسنالن: حر بص وك ذل عاونتضاواناايبيض اد تلا اذا امدرتشل تضل اهتم ىوذادعر نوحرك
 يع ضولجحن دش ثموكريو هرككاو ع بانا« زد وكس نبا تنمرطتن ولي كيم باذوه هروب فيلا لع
 زيا روكو درؤجننجلنرأ ب ورزإ خيا وركسومِسّص مز الابد اثوكورعمتضلاب ضم ضل جر تن عرطفورط ادم ادن

رنمل اي با ض صم بادضراك نركومتنَع ب شدو ْميصلاويمْلاَق
 رار ا جدد بف ضانموب تصا

 يامل ٌبملايدو نتفرزيب زرهنا كنتو نوكو تسوككبس هو لابس نارأبو نيو فص حو ازلشدففا برضو مالوم
 ادوصلاب ىصد برع هد هلاقيد انامل منذ العاب احس سانا عاد ذإ ل هيرصوريموكس

 ءاح ,لوتكب ودمى

 نع سهران تك احر كل ارا رس اذ ذاورلوهئذد بط نيمدرد فرو زوع

 ,هثتينعو فنه هذاطج ةريجلا بزعل انهر ىدرلابلظ لإ براميل يلع رج اذا البلع بصل اذمر ميرا نرشبربتحا جوال

 لوكس مومكازهداب سرا كلا ساطساو تنزؤيو كدب ببر طس تبنت بررانلاوا كلاود قري ال
 | ناولعجإب ني لل اسرجوبنلا تولادل ارز كباب يطمولع داثلاّسأ لاتمام لام لوعل نعيزن حل رشيتساو
 نو دل ان تحردو اجو لنورو هدسن برك هرسد نمد مو بابررجز باضمزؤماب ناوديسا بام زعمنرسلا ةيرطم " لو شمس اكحز بلا م نوال اذاد بنل دلل كع بينما فون ايوا لسع بضم نافل امل قبو ضن اكلاك
 اضياسٌلاد ءابرط هوز حادذ يرتص ادت نشسرو دوشرب فارطإ شواوكران ؟ بشد نديشو د تدوب هس

 سسوش اس ولاوو خلو قيللاومتيجن اذ لوق ككو نال هلو !م.كنالف ل اني ىوحو بط يرمز عج لع جب كلبا لوثلا بيوم اكشاديل باري لكشورلشتملا برنمررلنلا نم لخ) وعن اكمال ترض نمل وش عمقا جرهاثلا
 ندوب يقم بانا جباممؤنيهريركهرتعابو مذا هدؤءتسورلب نا يرسل طبت كمال ادع راسنا لؤعفمزعب ناكناو الا لخد اناث هدش هدرو نادنامر جاحد دذوارملحدو مالغ هو ياها خلاو هزيزعلاو
 ركل بضأ لازم ميكن عسكري دل ضال ذك أس قرطمو ابين هم يحن ردكم ادزجر سو ىاكيرب
 "رضوا بط جولاو زعم ايطضاو اير اطتو هرل اجهل اشو اهطاخحاذ | عضملاو لا بسد نرزال افارب برصد هدامرب
 ةدلاسك نورك ناار مراطم دسلا بطضم ثبرحا نمد تخا هل عما با وضاو ن دينبج بالعصا ضجر ضب
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 قلك باهخ هددها دوس بهذ ديعدل بنسب ليل ين تك الر درسا ديره مويرشخلا ىفيل ا لخؤيؤيو جراما ذا عيذلاباهشا د زمايبلانلايجرع ملا ةزهؤ نوكيزاوهر اب ةرغتاهشاو
 سيلان رناكذرسارلا لش ال ةنيج نال دصملا طعرنفحاالا لاف ريتا صن يش سارلالعتشا 00 ملاذا رخل يلم تتانو كا االا :ييشزي انام تارك راجشلاةي دربيل بجو ةيضوايشمسا:باشمودبب يش بيشلارحذ لجل الوخ عدس ملاضاسو عبس عمألا_لذ ك1 نع يرمي بيشم تيسر نك ربشإتع 0 تقرا وش تيا ترب ضي ءابملا نا ا لكنا جبن اهب ايضاحناكاذا برب اه وهل اعبر
 ”تنامتيومولن الليل ماوفك باش بيْس ماودو ندروبا تف وير تر وفسر اواو هربابءايفوك مضار كك عمج 3

 ايناس هدالوأ باش عال جرلا باشناوذعمب اهلك ساريورسار نزحلابانساو نزح اديس رسارب مسار نزح ايس ف انكلا
 لمار بائضساومساد بصل قي كورك, ن انس باؤ ريت ضم رثو |ؤص [ثول )صه رنا ملا ءزيتل كيو ناثنمذ كج المسهامود ناكل و نابيش هدر: ديبكلا حانشمو ىدرم مانر بيش هذ نبنابيشوربلكن نب ناس نانإ يش ارهوركمزا
 297 مر ماصرنم رص فب بصق شاع تصبكسوروغ امك اومكوهو نأزب رت صءأمررخ اهلنا يصبو قبر بانا منان عجبا نتيع» تص) مدع ركلاب بام دوهؤ لل برثسزيذكااذ لمرلابئصو دش ل كشر

 اهي قدوه ثلا ورنمت هما لإ لازمة ص ضم لاي زيج زا راي وروتضرد باق يو نيبال إو شعا نيبافزعلازم [ضيادلبازمزيرومو ل يخزم طق لتس باص تيرشاذا ملا بانت دوتخرد بانإب غلب صؤشعذ الدكت وؤشع
 دباب ةمنابعجد عايجو اجا باهر قطو هراذ ليي صد برد كاد ل ثيؤفلا ل او مناك عخ هدو ىدإبد نارإبءاهيتفلاب بعصا باب صدوق اعلامي خبانصا
 أضل مخزيزوجالودجاصاب هانعمأ نر اصاب, ادنلا ل اقيد بيجا سل اال ءمجو خازن ام رتل ثمرعيصومج از نيش
 ءالتلاو بلطالش ءاطلاو بطْصاضءاًصلارنعواذهل شد اصل ادن عيت اعضالا تو بيكص|لصاو اضج منج يعد لا .يطداو يصتسار نم انا بطكر ويعو باكل صن ساوامجانص) تلعجوإ تكيعاوافيماذه مم يس: وحواذهذالا
 دوت راش وفم ياهو درس داو ملل زج ةمص ياوهو جول ىو نكسب اشاجل امن كومو نوكتلاب سرر بضم ٍتنم] ناكا ذازأالا بصر ايورنم] عض بئطص اور نمن انضمت خد بدلع ( تأ ك عغدإنزمد كلاب نينحفب ليي رجلا لورا أ.د للا اد انا وشال تلا دوس قو طوشو وم كا قزلاتصاورنبا غلب اذا لجل بعاد دوعسر ند ااذإنبالا رع سحاوظفللا بدجيدن الار لع تمل هتف اوبان انهم بنا ةاهجو اه ةّدشل تيرملا ناهقفاوترلف اهجرذم نال 60 َنالوج مز تعدارل اوال ذل اهات ل ثملارلاو وقال
 بو اهمرنمؤنبإلا تبت كلل اي ويلبالاواكهكاللضرلع دز علل طم نفح دل ل و يصدر تخيل كد اذبف ايي نكججاذ ا رهترطصاو بمول ان نبل بعل اقددنهن ىدددريشي عر ونخركل اب بصم كوب عم صولا و اراك يانج
 00 تابعص انت وص ةأمالولذ ضف دن بعص سين اداراازا كلذو ثدمجيال ام وب تكيد كيب ربح !اذاوهورتصلا
 نضوج جن قش تحت بال طصا نونسوواسو يصمومهى بيلا غلب اذا بلال صوان ةئلصر ا منج عجن دش نعتالس عا ورجربس ناكر امج ةرانسو ناياسزبىايبلجو ناو بزجد تعييلصنْئتخ# بلص بم لايرى ضو ربط كلة الثم عن عيفعدو قالا يف قركل اميل تسدد تيدزيمذو تثيدناوتخساو تحبو تسر بلص زرار »بعقد كندا وزو مذاذاددو محأ ن عت بص كنخهزجربن هدد بوقسن اخ ايموتس نوكتلاب فص بتفرق لقطر اوم مس قحااهلا ثبردل نو تي كل كلاب هاد تيفيصا اردو ستر عمرا ةديلا يسلب دزح بنعم سر الا لو بصنساو اب عسرا مة جتك اذا جلا تحساو اصح الات بكساوأ يب عجوراوش د زبوعص اص الوسر اول بحانعريبعنب بعصمو بعصمز ىبع,نبا نريبزلا نب بعصم صم يهر ترعى در مانو نشكب عصم
 !يلحناب امارات ونلكلا عيدزج و يسال ملف «ض ان عغرشل إلا دش نع بياصت نهكرادب, ص ناوتس ازا
 انصر ال [داوراوتس اسجل بولصمومو ترتشاو تاو هكلركلاب بيضر ه اجل أور ضفان فالخ مر كت بلاس

 و
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 « ءائابدصم ميا نوكير هدرا طا للبيان يطرب ما وشو كلا

 كركي وردود دتناد 0 هدروخيا كن ارنبسو كر برشت اه امزان دروحد ياما بارسسوحرنو روشرت بايب ايرشو بورش

 عاام بولا ليكأو من ءاقس عج ليوم كدنر وع اسوكيو رهن دوت قرع !هكيبرشرب ارد

 حاطب غاري دع دال يلبلان طف اماهزي تلعجعل, نفل تّرشو ءآثد فيكعر كل ب شدو لتوب ىلا لو ساتلا
 وقيمها دش واب راومل|ييصراحبَولجرد بائئائماربرا اون تلبسو هدنر وزج 'براش جتإيرس بش نائل دركادرك

 اندعتيعدادي برأولامتيسأو بنر تحلبالا رشا نيبو نابراشاهد مالحلا براز مالخلاببراش عمج كيا
 ندعو بارش ا ىامن 00 ل

 داهرنكل جب ولت اوبرشأو موق نمورطلا الحر يلتف بشناوضللاورؤزعلاو ةوكلإ ثمود ٌقرلارادتم رنتي رش
 47 لان لس دن رفح عدنا اكد شاب بون وجيب كورال لضمان ةخاشل زف لمعلا

 باد دنت هر لازما تبل نشيد كش جس دلك ار اي وحن دروحيدبرت راح

 ءدالاتعسزارد بك عجرم عيا ذل نعتو شام شدما الو ل نمارس لعلاز امل ايو عضوم

 0 ع وع ؟ىزُم درى اهماجزإ عب وع شالوطُسلم

 بدخل اود قش كل مالا كشر جشامنبونعيركلاب بشد بيش نكن عساش كث> كيراب بست

 ةالاسطّسو خدش زب :بوانيخاش ميطُس نإ زال يفو دايس رْثْعههاسْملاَقِبد نأ خزجرشيعن لش تعم

 يراني داعيا لول رانا لاا هديبعوبال 6ص نمل متل متقتس اذارارلا

 ا اتم مل! ئارط كيلا بطش لئ نبا باش ف باخر لانا اس ةوافرج وس

 "نع ايوهو نبل بعس وول شو اريف ىإبطشم بوو بلسم ئيسزء يضم وتلا بطل و وص 9 سلس

 هلا ليبقلا نيك اطال ارهد اكن يضر مهلا دؤ يا لاجلواوه خم جب وعُس يلا برعلا

 ودل وش اك كاب بيوع ابا نكشه هاذ ازهدزردو ناكسوزئفلاٌءنطبل مولع امم ةراملاث

 ياهل نائل مشاكل يتوب

 0 ؤرارار نين هوكو علاتجالارعباوؤوت داذا عواد

 مشلاقي ماشلاب مهم ناكر نويبع اف وكلاق مزمناكر قيمز رج نانحوهون ادا, بون ى در نش

 يدش دكر, باطتنا بحت بوش !اهب بزغلا داكرو نيش ودل ملال مهناكرتد ديم

 يبان اكاذ اسكت كر م اذ قرارا تامل ل جلا بعشأ

 يؤلف هواطمتنؤملا فك لن شى اواددج دش تاغ لشلاقو عباس نكات عاطل

 مس عضحل ايد وتخورساكلن و بو خاشسم ل لا ادزن اببعشسو نمش ورد

 ا اكل ا 2 بني زجمنا درو كل دن شادن عناوم# يقي

 يا منان مذلاوفلالاادطدتالز بوق عيل بوش م ةزوانونلاههشلاتبفاديزلت لمى ازناح

 مكسر د االوسرر مالا هش دوضوم ضبا بعبْع م عضومن يخش رت ها صا 0

 دلة حياكم وشو مب تشو مولع تبشر كيلاهل بالم انتومرا قف مغر فانتو فوك اهنا

 كو ابدل نمايركلاب بنفق شومر جاوز فيض زل كر ا فث بشل كا هلع تيش

 جيك اسمع تصد رعت, هدهد 1 نر دواي رسمزعش رفعملاو ا رز

 نفد دوا بطه بكر ارد ٍتوس ن طم اكوكلاوؤفا بشق ةفلا بوش وكلب باقنمت .وكئاكشو

 0 يا ادربالا شل معصالا] ةراينْشْدَ مال تب نادن هواشوخد رت بش ني

 باش ملارالوتلاؤ وأجل هيض برر فونبوهلتلاو ونبأ الكق ماله ٌبوراكَو بون نعال قبو بوشمومفرباش

 ب نواه وهاسو هسا بههس عب جاو كوول ماش ضي عوك مانرد اشدوش نيم يدعركولا مان

 سايس اماه ضناردصمبانيهشا ابابهتاَكَتج نس به اسف باش ل سارل اب هش او م نأ معمم ردكم

8 
 . رز ندركاد حبا تش دالثو اناس امل ايدل اف عدارسارلاؤدالاق
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 كيو تسال طتكو هل يجب كسى نكس: روزا بوكت كيك بات
 ”التسامضمآ نع ندوبد سلس با ءان ماظت ل باكبب كرركس ىوشوختخردز اعود نين بكس عيدا

 قنا جوزاالعدادمالا ايو دادملاتباوانتملاذاة لا تلم اي ينيب ةانزم كلاب بالسلك 6
 ةااوهكيت لس عموهو يلم ةدتالئازبتقس لبر ادد مك بيدانعتمؤ تعرتاواانلا تكلل. لعد

 كتبا نسر ىدز كني خرد تسوبوهدوبر نيتي بلس نم نونف كلوتلا نبل اساؤوهلاقيءاددشودوزوكمضلا
 راكي ماوتلا اسري د فانلاتبلسإ و جريت لس كلا ماا بانقلاب بولس مالك طوق نمو رش, بلس
 ةنوترط تسار»أبلادبدشنب عممسم لابن عطل ل رؤبو تسد كبس درمنعطلاب نيديلا بلسم دعونا الل
 : لِْتازاو ٌتهاسا!دعاذالامفمَس رقَقاءاْمَص هدككراعلاب ورم اخزارد بسا بيإس ايالسإ -طسارتو رهو إم

 ف تثننءانلا ةنلهو ككرانلا ةديزبمتيسسر اكرورذا ةرابمّرلا نيتبنس كشاألا ار تحل
 ١ لافي رغستلا

 دعي

 تدان هنشدلا غمد بمر دد عازز سا ددش» بهمس جيبونس رف يكن ونا ركب بس سؤو تبانس ءههاؤ وتيم 8

 بية
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 كل اةبالد ءاطافب بيسو هن مالكلان كا ذال لا تيكا وقبر عقار ول رئؤلاهداَواومندبلا وحد
 ٠ قكلب بيس كآن عخبازتءرو خموبمشه» بيسي عدل نيلفع بهاذا لومي ملا سرئاددراول نموه
 رلماجلاو بخ تااكزقانوهومي است وان حيتاهكو كزبادلا تبيس تجدنا تبالضاو مجد ىابباش ا: باش ور
 دمضلاوا اهدلدال ااهنل يثيرلو كت إ :تتيس ثان ان هلكزطبا ةرمشع ترلداذائانلاَتن اكو قريع ةاهلض د هونخو نزل

 ٠ هس او رباه ذ اها تازنم ىو قربا متخ رجال ههنب نذا ترجو أع يمج آلا دل !حرلااهلكا تنام اذ اذ توني تح
 .١ مكعىبلاددد ضو ءاشب ثيحبالاب عضمو تيل الد نوكيأل 5 دصفز براس تنا الو مالوقي كلادبعلا يار جاس عون وان ش

 ١ هلق ثلإ] ضف ىراو مان نإبؤسبباّيسو باس كقورتكمدت كرش ن اذ لمرلوضسابهدكيربايساءزح ةروع ايس 9
 اكان تو يررنمو فش نالضوهر كنيس اوج عيب اس عابس اسس ناوجةرم ب أش خيا نارإرضدكب 0

 رو بشان انينملهلاّ بشار نياظزإنوندابش يدع زباب ورب ةأماو مزلكلاؤ ةدايز ولاد رنج مزرقمساتبتش وتنشر ١
 01 0059 كاتبا تشيوا ناكل ينام نو يجاذك هيأ
 اان للالال ناكداو لعن لاغلب ملال لزنم) جي لاقل بان ةيمدقم تدلل تيما فيو ل يلج نعول ممتبالس
 طقم انام تبشل ككب يبش 6 ضأن خحاميجر دبس خود رولا | انننكلاب باسمنا نلا وهو نتقك خىيشن
 بوشر انسانا ٌقلاوهو ةشوو اري يزغب بيش ضيضءورضاضعو مهبشومب اشزم تبرب لان نرحاذا كيو طاشسلل
 لوني موبل باش ىقن اجلا بش لربعوبال ريانا ذفو ميلاسكب بتسو تسموههر وغلا تا نلافب كفل
 ثورازناهويرجازفلاب بوش مضأ عع ككبوش برجر ننخوزتارد اذذاعف ناين بسلا تيرم
 نيف بيت بو كال يمل اقيو سو ومظ ملال مول تتجاهل اتيوريوتيسوريف ديزي ىلانكك ب وبشا زمان

 يرو دناد لعسو مزالن دك الهو ضأن عغندنكإله ب وجب شوه نرثكال هو ( تأ كعشن دش ن كه ودنا ع
 اكوتس بوغسدنزارناوورسابكب وجار دكلاب مدارج دس ىلب امن يدناب بجاش باطن دركذوغشو ىعنم» .
 يملاب سوس ؛كدلا اهاكجيزرذل اء مضر نرش نوككيدر ؟ض أن وعن دشبزطال بوتس ناطخزب بوح نب ليش د اخ 7سم
 َّ ةرطنعرةرم بيصيوامرالا نيو ءانالا خيتي )ثلا فو تديشود تدربت زاريا دوز: ن اثم نرشكك بريا 9

 ! منين ورع مل هد ليلا مالا بوما بال اب دن ديشووريش كن , متلاب بوزلا نأ فب عج نمر كسمقفلام رغم

 0.١ ةئلاقي جيش دززبازاكضردهركر ىاهحاشني تعب ينس خب جاسم كوساطقا نب توضشيدوقشو توا 1 -
 كي ٠ تديداش يدوادنع بدسم ن دنا بذشرلثع بدوسزداضزار» بس بْوْشمر مز دو نعت برم عج مدرك واشخ ١
 ةاتيلتاثل كن يح ءاياقب رو الكلا باذشل تمل هاظ ةوعلا بش ب ادب زسب ة اتسم برشا اتيددونج ازا نو ا .٠
 للكلاو هضلابددوسلل اب ةرييعوبالاق تاخل كن يهاب نودراتضئرقو [ناكخناذنناموٍباثدروخد ا 0 3

 ا ا و دوش ن دزوح ٍ
 وعاد ككوارلا رو بااتشم كيفاابو بادو نجر كلاب شم بور شع بوم بج م صدر حا مل طع براش ع جويا فلا
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 تهددكما ايادي كش بيو سس كلاه شب ار هدحاووم الا 6 نسا دا
 كنب اطرنم تارانانالفوتادلاقبو

صل جلا باراونالفزبارألونتل يزهو موك 2
اورهم لس ىادف بانراق ةيموه سار ا

 نونا كبريات اذارب تبركس

 متل تيزادوش رش تباشر عك ةويلبانلماذاياناولمتلا بو «)ل لصف تكا ةدراكوور تداوم
 ال ابرالانوكبالو هرزجكلم انو هنمننعن ما رماد تنال يحب ناعدايس هوو: ىذاد نيه كين ع دخل درو هرن

دابج غال استر ماهرزض جرا تيرس اف تبع جا لع تنال روفت
 غفل ابزاز نم كال اوهك ثوب از تلس

 ل سميد ةكنكد نيم ديت ذياب ربعنا يدلك زو يعز سوزلا تورك
 اور داتا هادداسرنم نمطس بلادي د شتر معلا وخر شكر لعوب بزوال نيتدبزلاوذ هاتذش سير تح نال لكن
ل اذاداًصلبئاودايسهزاكرب دز بدم مز“ ارمج

 وكليب ددهركلا قلاب بري
 مب دزهنمل قيدنب

زا عون بيار يجشلا قروض ناك,ىذلاعضولا بتل ةبيرز برزا
 2 ,ةنمدوصم بعز ل ازا هرإ مالا, ةمعز لاحفوهو مودا

 ١ من ملاهي جاذارشلاتعدزاورتض ىاابع وع تعز لاقي ندر دود ومنع تطول فعق وال مل انمةبعو تعز لاب

 0 الا ةدازب تعلز:ليسضادتر ميكر بلا باسل اوعاززانسنمر اهزفيسعانئداولاو التل بعز بضرب ليسانزاجو

دن:ىاوووم بعز ىرر / ١ ءازلاكي
ومددزو اهنوجبعز خاف نازج هذوجد

ميك انعزاد نعل لاه دئ
 1 َدِجَلدُو 

 زوما تتكز رايبلوبد دايبنب|:بيزعز ماللا ةدابزب در علط غلا مز اوؤلحلا دج بن اذا اورذ ءاملاكرج

 انا ئموبةكس بلدك ايد طاخخكالعستزقيتو نتن نشب قرط هدول خداع ضنا وعز
 ايمرأو عاود دالن ومد نخال اقيرسزو دزر بوجراسص ناب كاكيدينعت دروزنا وخربدر طاشنلاامرممإّزب ا
م فب جد مفر كادجز درج 0 اسرتك اضف

اَكََ لكلاوأقس دوش دلي كلاب بأسم بؤس زحا
 هعَسَو ءاراَدتل

 ةبس كطيو ة بن كونكر زلم يس ْنمز بسم ادام يداك عينت مد جيرو ضأن عض ندار اند تس

 رائيبركلاب ٌبِلحر هزان لرب نداد اشدارركيد كتان ءردو سا ةى يتلا منجطوا زل اقع نوكو رداع

بس ده ماش د رايس ار مدرمكنإ بس ونهد مانّسدارثمهرمركتا اور أعمتضل ايس مانشسد
 كنزاكرساجر رجم مدراس نمكلاب 

 م. اهلا ةال ركنات تسلا هرتماتش د مهو ماس درايج ومد عوبوبسل نهرفل»نسدد عباس بوبليئيبس

1 
 ء 0

 ل يل
 "1: كبكشفو مد وزلاثبب ىوم يبس مق ةفاوه بايمالا نس زنخاس بس يبخ نان كحاونتاوهتلابابكل جبان وغؤحو

 متلو الجر ندماشا تعو نروح رم انتزع نإ ذتبحلامجن نشك ع أش وتمص

 كار ماوجو كد ن دك كلاب# اههع تحاصفب نزرحعو درع مان ناعم داوم لعب تفتو ند "نان بحل بيشو لوكاما
 ٍداهْلاب براسو لود نمو حا ن معلمون ى اطيل بعسو هددصم به سوو ودك 7-7 58 0

 ةاوناكر كذبة جاطالو ناش ثيحب هنن كليإ ةراالو ا تليرع نأ الف بهذ الاقب ناكدنز حو ناش تفلاب بم هم التو
 .هؤيؤ نياوهلاقيرضن كلاب بسرِجيرطو هزيل لحل اقي هادر كيزيسادن الن هذا ازكه قالطل ايريلم الو نولوتب
 عطار جراند اطقو اظن عرس آمل اقب نانو راوبكس وها :زركول ابنا نجر مل بيلا مسادوهرل دومكفنوا
 قدوس ن اور كثمزا؟بآاضيا مرمكو نيزحت» برس فهزملا دصبو ا مرلادييعب نالخ ل اقولكم اب اطق نمةدرعسر مو اهنم
 برشوورعةؤلغلا سساو سؤ هولا ال انب واكو كلاساذ المرجو ارمس بوغن د ازمير مارش
 اييومءارلامهب د صنت فز ملا نويعْلتل املا اهي تيبس ابل |ٍتيسو عطوة حطت اهلسراوالبالا طعبرسولخدوا
 5 0 بوسى يوب ا نيا بار ©براص» 1 درمنيسن اييعهزير
 كة كموز رعتيو مغص ومو نا جس ياسو ؟نآ - عم كسب غس [بزإام] باى ' 2 ب هوخلاقب ددوكزلا
 تكلا دانا اهتضساو بمنو تيزهىا بش هراد تبهسو ب يحاداجلا ٌثيرحلا نو كوز يركب ب فم زءاجدذ
 هام كزح مرآ سل احل اقينكلو بقس نال ل انيالو ل شوجييقس ثم بعص يجن وتس دوز اي يي يجهزاذاددوزن هركرش
 بانرزيرب وكسر محي غنم ضزالا جو عى ري ب وكم اما نييعردانماجزا ع هكر ننانزيكلاب باقم

 باطبوإ رب اهي ديوك ب عازاو ةدامغ تكلا ماس تلطاجر جذور بسابتلا عوببسابولب» بكلب كاين

 م
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 سو تدان انذبرعج وهو ءازا ارضين ايم جمر ارث كلك« ءابلامِيفعمد "بوك اوكدبا ريت !ٍتررا كور لهو

 5 وسد ؟انيرش سر دوهد بارد ىزجزءت كب جس قسم اناتسم »لاني امازك بوم لاقمو ةرازل 00

 000 ل هداك دات ادم او باطنعب 3 انضمت عن بسارو هن صا ليمان اغا
 5 75م بوليمن ديبادح يرو هديب دركو تلمع ان عل تيطوريجرو تيطر نضع نم تعد تطرق اميضب عدم ,موطدربأ

 "ل دمقلاب بطن رولا تبر تل نياددوس ند ا روحز تيس بول وحب امرز تيسلرز , اك اطر دوطر

 تملي سال يهد ووش طا مزاياه زحهروعنريسر باظرا بطرد 856 6 جباطتاتى ان لح

 | تمركز .زرمبعرال الور تعزفاو بوعدوم مسعر نمل افي ن د نبأسزب مفاد بتم ءالكلاةريك لل مر ضرازئغلا

 يعد هانسود اولا بحد لبو مياس سيحل تعدو ناهوُذا ب اتكلارربعت آس درطقب عل تعد وقوي 3

 0 اب, بعد ثنومذيعادت اذإ عوبمعارالا ايزأردرييسنزو تنؤمَرب وعر ر سرد ديما بشاميل

 هع ص دعمه وشنو وصراومج تزهنرهدب دام ىأرنع تعور من وعرب تتعيراو تنعرلاقب ككرضد نو 9

 كور ىغِبطُمولملا عاود ذو اًبنعبرسود بنعر ,اقسو يك ُبيعبموح 2 كسخا خو جس هاغررابسج اطعبيغْرِسم هرلارم

 لكومو لير اروح نايك بر مزين يمزؤتفل اب باقر قزيرم نذش مناهج انيعي ردهم موسع لال اميامّمغبمَع

 ةكملطا ذليل قرات لاشي انبانممولطب بشونلاغ ضررا ص ءأن محشو رنج ايفر ككل اين اقررضر بوز

 ٠ كرر ذاخيل مو همام ادد نركب هاكنارركم كنج مودنلبناندب وا مو تسدافنا مين عيابجدم كلتا

 مد مل ابدل منع الاد ايفل مدار كلذ كلت تينا لومت ناوهو اضرارا راد نضر ككب اطترانتش اور
 لموارد نوركرطسٍض را ءدنبد يراد كرو ننوه مام دوم تراهم
 وعلو رم نجبك نزررلجرلاَككو سزن عارو اركز بور ىدرم بعلم ينجرل ادورممزال هدرئ ا باف مجمل اّيلث بعلاهرمائفإارغ
 اك عفلإبمب اقر نكراب ا اركز سوي ترم شوارد بأن نب ززنموحودوحبأب نش هو تيلي راد

 لع ناكاذ ابك ارم اق تشنربل مون كلاب كو ناك مخنمتنخر معلا بوكر ناشبا تبيغدد ىكناوراكرانو
 "ياما هدناب اراوسرنش كورال نب لب سرانرامخإك 201الف دبا ريد او ارصد راج رادو اكازاو

 كار مجرب رشنل وّمشلاب باكو بكرلا نع عجن اكد بكرا اومكا بوك و 0! نمد نييك أ ن وعن دز ونازبر َج 2

 نال مارال دوش هدد سناؤب كلاش ميا باكر عودا ةنكودونسواوتشفو قا كر «نيلا ار موراتكوزاك
 ال راما نشر اغلب موكر بدكم ملبالالعماخلإ !!عليعشنال هلو اكر تير تكو باكل نمت عج اهطمل

 ُئ :غفل ماكر رمان بوك اب وكر قبر جعل ادنعريبماوكلا نير ل ا ازدوتتولحالو

 3 باكير زنا بوكا عاشبزا يار لخغ نضوج ابك ايوكو تع مج آت اتككراوربوكر فد نا ملول كرار بورن

 3 اندابلا تاوذغنألالمضراعن كاي كككوانبم كل "لا عمجينكرملقل جحافل لا يضايت ناكل وكب تاكو اطل كر

 الاد موفوراطز نينخنب كو كوبر بصوا 5 كرر لا وناز كرز كرا فعاضلا و ككر عفلاررنمزيولا عضومنوكرخال

 كربون بت مكبلا ةلَصلا 5مل تلا تكل اني ددنانب بِك ا
 ا وك عباد قو امون فرعي )كام هع كير ارك ول لاق تلو للاعب

 مدن صدرسم تف هزج ىو دلل زجر تا ءاننوإ نونلا كبر تل رو

 ارا يتسا اطريفر جر ”نانييخبمو ناكوا تومي 3 نرخ توبه لافي ونس 1 ءارلا خيب توبقر لحجر ناك عع
 ٌكيامنار مترات كر غلاب بلل ناله ةىرنراجلالاةزتنإ دوس باه ورر نام ناب ازتئانيرأ:
 كازباهرٌخباهر كنتناكيدزءال ان نايك ونا ورسالة ملزبئابعت هلا متاحا

 رجالى عد ريل لعلة: الا فيلمي مخ ام ىزلماز بدري موتيالالغلاطب تجاحأ3 عقسرنيسنعادنأ اوس

 در اناتبساحذ هدايرم ولا اةهددورنمتشاط ]لل ان .دو هرطش لب الاب اكبدد كل روش 2, ثلثا 3 دربي أنمزيإلا

 دياب لع طلتخا اذإ]ب طحرلا ب ارو ن دين أياوح تازّحر ونخ بويل تيدر تاؤحُس ارندن تاؤحوريش نتفخ ور

 اوكف بارا نماونرنو اموناولقنتس يلام نيلا مهو نوطل جتا اتش ىادد مزدمتلع انااا تاو

 نرد

 "6# ذو د اس نت تيب يي تلج لاا ل يب نا ست اال
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 للار < ينك كن رن لوب بار 2بافذن نارإرركلاب هيف ودول لانس كر ا وول نوني يا بهم ماقد

 ١ 8كل بانرمتكسد وحر ناك ليون هدأ توجد راثفكمفلاب هيدا نب ع رشا امهبببأ ا 5

 13 ا ةداضأل ابآلا زف لانيالد عر اان 01 :لنراره زاكدننلب ثتردوخوا اكتم ودير مان ساب ايدهى جر ماند

 جب تاو االئاقف كينَر تابهز اهدا ومارامان ا هلْخن لانا مسوماي ماركا لد تاس الاقي مكلاد لالا 1
 ننسي نالذ اوفصل 6 [ضَأ نوع ءندرورد كلل ل ِهابإَ اولادك ْخ اورتن كلما !ماللج نوفر

 ناّيروملا ب هيلو هاي اذعئدمر ومع انردص|وإهتعيْضَسر لاق ندم قون دركوكسو نزاومزلميوتر ترب نان مخ

 ضو مشلا يول نرمأ يكونوا ماوهتكر نس هات اكد لاقي نسي ةراووك كرو اودالخور
 تك ُبابْررنعا ادىرةاشلا ةرالولابدهعلابز مومرافددشوكا اببايرومتفلاب باير اهعمج هدازفير ثيل عن لعوّرشملا

 ند رخو بسر جبد دوي ننيادردانىوش تار ّميالبالاَو ءاجاةدداًعمجن اّصلاوزعم ارموربعلاةوزعل نقد ريبزوبا

 لم نويوارطو م مزحو ناثرجب ءانازلا مضيان عفالاسو نردد يادزعيءضاح ضامسر ةئابسددورب رين اخرد هربز

 بمول ٍموهلاشيهدردربراهدد اذتاتمرشإبزاخناان ارجع و الل فلابت ردة ناو انرررَس قود اش

 ليتل سلكي !نكبلاب لمعي تير لومتح انا جدت تفخر هرب ركل العال عقابا نحوه اب ترو

 ع تصل وهج و اهلا منفَصاالك تيرم لمجد وعض ام اهلا لعلحرت وو اًمَمْحيدادرْمماو كر دلادوب امرمدوتك

 0 20 مس

 دو جت ير ا عون كلارربر 0 اهنعباوج بر كلمرت نضر امض 6 هذاك مالكدرل اة روبير نمو ل وهن عزب
 ”ةاورتمزلىلاذك ن اكيبلبالاتتراو بجو ا بمن اكمد م عبضا|سانلا تربر عبجئافغلاب بم نالفو وجور اب بإن قب
 نئيتروحاو ير ينجي ن رمان ليدز باير] تما دىاربارهلاو بوزجلا تيرا َسجاَولحتلا تمر ىإرقانلا تيبرار تامزب | ىيرب

 نلت كبكر داع زالجزمي ككلابباب هدد داك داي بود ريك لاني نب اكد مدتها ةسانلان نول قو

 5 كر مهيدحاولات نالمضلابَقذ ميل !ةيتلاوملماوملاَع د تبق نااوع الكل نداومسائاد ىرعد م كعْوْرو ومرض

 نأ لاتياكدحا أولاملا الر تتهم ن وكنا الا دبع جاى و اكرحا اولا ةددر لإ 1 مشلات عماد ١كلنأل

 البس ,ربا معلا | بائر ريعاهأ |ترا باير روسعلل ل ضمد نايهترعوراق ىاميرابججركل انا هيالكب هلك ةئراا

 دامو دل! ليلخت لاو فردإرو هركرسرب نإ. سب ةئاج ضياو ورتب رياي شرم منذ مانمربايراهدماود وسان وكبرت
 يراوردو نداتساو أجرب بود ناد ينجم تاجددن مركتسار بتيزي ابنا و نويعل اهي تذل العال ايىراطتلا
 ٌفازيملا ٍ د.انلا مضل كفي لع ترب م اوتار اذا تارماهباصنا سنو ابككل اب زبر ترو يراسل اقيدند وب

 -- مصر وماربو دنلب نيبز رنكسيدت جيسووربابس كلو دزنايم نش ىابعالءت رم الاذهؤ ام لانس يصعب شر تراث

 دا و نهشار هوكّتبو باج إل مِظَْنَتااَو 0 دلوع بجر ل لاقيد رباب هس بجسر دو جرد كلو هكلك

 2 مايا نمل داهجبز وهوؤرتعلا بجؤررنمز نحل كمظعت جر ناشد حر هاء ناكر يظعو متم ى ا ايمتبجتلاغي
 0 ايفعضإ لع رّيشرادبس زرت زطبابدو بيم اهقب نئان نزشل نباح ةاددايربتخددند أه نوتسور انو

 قيام ئجلر فكان د زن وسو لك, اد. عب برا هلل وكم لازم كوكو لان بج ياو تلا جل مال د
 بيجر 1 ماي اتش ع وافمنلاب بجرم اهرما مسالا مدناكمم باتا تكلا دل هد مجاننال ناني مم
 5 ابجييحز ضحوتنال مرتان اةالمارتعس بص /واالهأد جم ما قدور جي ضناد دولا لو ابر لثم
 * معسل اشار ْدلَّصلا حر وهلاتبددا اوهرايم يجدوليتو ان اوضسا رز نيله لم جزكسادو مقلاب باحد رت تنك
 ةداشهولاق كسا ايكلاةعاظز لوحتلا كحارس نرصنا ةليفحلال ةتعشاوأتبحرادرادلا تحيرضنالاراطا
 يال كلن وجبال موببسلاةو لوقت ليسا قاكلا ل ةر.ماونلتخاد تخلع ارو جابر حش نعل مخل خريص ةزيواو
 كو 0و كرولا زجر ىرعات روسو كلوجراد براس بلارجنؤ ل اتومسسم ]تجرد لب وطل وش كتائب الطي 8

 دعب دوو رش كلاب ٌتِدْزإ لبالانمت اتي ”الااهلا بنار مزْمليق ادن ارهنمزاع رون جب احر تابحر حاس

 ءانوك كلاب تزد جز زار دزتكو عصف تيل بازيمؤ تزل كلاب ب | فرح كوز خي تختدر] صم)ها كرز أيد ؛آبلا

 يو

011 
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 اوس نبض رالاا ميادو تشربررتسم فوزمادضرالا
 00000 ككرترب م اهركيل ككلاو متلاب قدر رارلابانلاقير بِ نإ ٍلعتلح كارلا

 ةبارشلات ديوب مدرج عموما شكو لارلا اقفيز سلات تاذ اورتريضرارتس ومب هرمز تلال
 0 داكتال وبدر انارة نعودد ون د مح لعن باكا لكر م عتبلا لكو عزشم 0 01

 متلارهلد د توسلا نمر آ كريد اضعلاب بدلا نهد ىلا بابشلا زعل معا نيوتلامو تايلا تنم انك لاقي اهبخ
 اوحنالنزعونم تاناملاتبو ربي صو هدانعاىا بدزدر بن بلا بدر ىداوهربز ب ارب قرط دوخو تواع
 ةزايز كلر فلام خي لمد لترا هوٌوضربتي فائئلاَعلذو محو فانا كاسات بدو زل و3 ود
 اولها مولا ل ةولالساو هادم بند يرواديصلا وال تاهل موووخف الا

 مَهلانِبْلُد فيعض مورضوك» وتلا بوعد كيان اوم باتو بدروم مورلادالءنمقرعلا 6
 ٍ نم الوجد [سكل ضل از للصف انيك, يوكل مبان جياد مبا ودناتسر .انحيلدم عبباد رانج تخير مجلا

 0 زلاتبد ايي بايذ تبان يذلا اهيكيلاعَسَب رولا نابو ذورض زكي جانو ثإب ذر يزذأ كومو -

0 

 : وت تاونالا انحاز نردد نبيا وه ورتعاشلا طا

62 
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 هدرطو ايد د لنزطارلاخزنرإ وح نبه ءاشلا يوذوباد نيدو ل هر نايم كر اشكد د . اولا بقيو زوشموريجبلا ونغم

دان اكومجلبتلا بذر! "يصب عع اهدو ثجرد ن دش كيش دعت الجزلاتاْذاو ا عرفحو بي
 ثذلا م

 ريثتلاسآنلاطريلتن اند راهو دعا تاتو ذاتلل تبارك ةمراذك:متاجهتفكخا وا !تيناذتو جرلات اَسبْلسِو مَع 5

 لاس هلا لالا ادذلا ةئلانمالا نال المال قاكر حشا ذوسبك فل داود كل مرو اطلْوَضَم بلا
 رح عولكرلا ولولا ميا اةَدلاوكان كالا 20 عتشنااولنا ماكر 1ع ةماعلا
 وبذا اقلب لكامل درت لاقي تشان اردد * ب زاهر بأتم تامطَعْلاَد

 الولى ابعت هوم[ ظو نم |جع عرس سى ابين كارو عش ابتسم يباله نول ايالورنلا ل فكتاو اكل نتدوم

 70 2 مكاو وم زعلت كلاب نادرا كسابذ باند حرتلاب لعضدع نمءالا لاراب

 فتش انمالاب ند نادر كرمكلاب يؤم وثحولا ب شوحومل باكر يوبذعزيمالانعولبالاز »ابي رلاةنكمركيزش
 يرو انربزيذ نديمتح بدي ذي قبال قيرل ار اهلا ذو نازجو ماوي هايد اهتاشاوبعل !بايذد لام أيد كلذكو

 كلك نيني نم مت لوح رار ,د.لدودبزب نم جدو واهزوا برايل ندرس قو نم ثرحلاو وهز بزيد ناكنو اا زج

 هدو لزهوامجّبذو زطعلا نعلم ات ضس يذو عضومو تبالوت عد درو ادزرشالدإَنلاَت تو مدد ذسد دواكَبذ

 م ردو اجو اميرة ماو يب دجون | برد فمسو برد نال وة د رعد زب ارذريفو جره زارس طولا كيس و ىردذىاتنبلا كرب

 :ايلاوك ال لعتاضل ىلا راكب هلأ نادم ملاذا رجلا برر < م17 تف 12غ دعم كرس ابوه رد مداركلاب ع

 ةلاذإ انك بلعز ككبورنمِبيمن انس لافي نورك برن اكللا برذزم نبل مزح وهو برز دينوبالاق بهم

0 
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 بونت بْن َرْشرافدز ع ف باّضِل برلعذ اه رحاوزح امد بيل أعد نير و اهيِبذعُدت ودرب دان لعد ماللا
 ناعئنلاىداولا ازدان ذ ىزيجره سيسر كلاب بانؤ لب | ناد دور شيب زاكب انناكدن و درسبسو غيم مده دمج اندر جيانا

 ا 1 ايريانزطيرد 00 | تنير نبذ نم ذك ارتاندومش و ٌككو مليسببلا

 00 لا تيزي درش نهد ناغانديسر لابد. رم ايزح هروع بؤ ذب عضوم اند لبالاب ابانذارنع
 ودول دم مسد !باربولدو ا هررؤ مدزادد ع !بويزرتمازعبندو معملي دس

 اهرحتشم باذتْشاذإ ا اركنابزد يؤ ىاكر يتب نابي توه للا تذاوهاكت و -
 7 لاني ندركت راق قارب امازانان دس زغور تهين د درك يد وكب اوذا ذاب اوذالسع ميابوركو 0 ل 4

 ك1 2 ايدددن هذ ْن ذر مير مانع 0-00 ذ تيربو واقحلانملعمل ٌَباذ 3

 مكلاب لصرلا بهذ ملا ناكرددز نيب دراي زا منج رش يجر مم عب مجيشاز ذا عباَمَدا نبل ها امنا يا الا

 0000 :سارز ب هنت باتزادورنارز بهدم هن هدو ننانز ئاواوذد اهشور بهاذم# عرصب قرب
 َداَحاَسْدعرالن هذ لاقبد ندرتب اذ وتب هش ككب وهذ قشدكدت مهرباهذممرملا 0

 مو



 ال نماولببا تارا لبا وتحل ماد اطددببا ااا وب دج قاسم ناب تاوخدالنز لاني َحباوج ند فيوب انعام«
 رفا رار يحتل كلان ديب اممم نمو اخةكلاو نال اهرفال امل اوداذ اوم لات نيب ينل ,اجطصولا|
 هر خرشزا براز كلاب رتعتاخ بكصمهوحادوهلاهورشاوز نهارع ناجى ان يخي طضاد

 ا داكلاةيد يجول مدل كرز, بح اكورد اظن ار ندزبتسويد ني داكن ندز شم

 هيلا طعتَديه ذاك ةنعلل و دايدخ ةامار بزذتمد برخ ل خر لوط ء برج نال ةلاقيد ومان اكور انلايل رم لجرؤهد

 حق ةدضتاجد ءانلا دتشم كلاب اب ترؤلعي لالا ل مال اكنبَمجْعَما امين غوار برخرتل عئدّمبا اند

 جوش ةريوتسو لور شور ثوك نازح ككدي رنا هنن ابار نوكأ ةمول لا زيدرم ره طقسا
 ةبازخإ مهؤكرا ادوبتح و عضوملا بزح؟ هنا اح ععن دش كارد ب|خ هد خاروسورتف اكتنوكد دم يزال جرو َقومْسمو ا برع

 اضن مز زباك تكن« شاد زود كرز مارا اخر اسوو جالا د براخد هكداتد يي

 1 انناوعساتإبر امنيا كي بعزجم وحب 2 فلا له الوش ايكمتل ابب وزب وح بزاررّصمد جد اهح ب تاوش

 ومزايا دينا ياام بزخواخار فريدا داو عجل هتتما بر
 جي بد 0 يي ردح ]كو صخر ناكاذا يا

 6 دا الازمه 2, مفك ذ رهدودز شن يتحرك شوددد ,وشروهئورا هان كلارنجا رد غم ئورند ددددزو

 ليزا ثريا وكم 5 ناحل رو هوكىتح | مضووتنملو نع أك ؟ت ناز يلانبحلاٍج ظل أبت زيت

 الك عوبالاةاننحمل يجر توتحاو نشنجوا بط رلكو ثا! اكأد جوازة فو: دعب امايتخالوزتوِْكم
 5 مانويل كلاب باتي رمال شئت لدتا: هل نييك ذبل تيتحو بنل يوه وح
 0 ةيدراش عام كدا سراب وداضا خيراول 8 اكباصخادلب لاقي تنكر كلمات ا بصح

 ملل رانج سا هللا اهراضوا مول ابضحاد ار بيصخ ٍتصخ ن اكم مزمرالاَ مص او ممل بدار هرحاولا نوُكيتالخاو

 مس اول داس طل د انجل يمحو هررطوح انهو
 0 2 باضحت امس نر هلام صح رات بيضا ةكلاو ناكر تسد ريضحْ كك نمنح مه

 الاكل ذلاقيالو» اكد: دنارشابه دش خي ددز دو اناس كر غشنا كليا كد مانو كان كرب

 مبظحرتلا لعل ابعت اب مسا تك يدور راسل عا رار ا اعنلانودميل
 وكلاب خت اخ داو 2 اريرنتو كلاب ييطحت خب بطاخرط خل مو مبا بطلخاد كحل افب تساوحنز نك

 ةنلك مروك بلخد كت بطل ديوان عنيك ءظحب الخ با اهلج هو كلي يلج هلانب نها وحر
 اطال تح دال. ااقو بخ متم جيل عداانلن ولالا يلا

 يصد ؤصنن اوهران ايلا هللا او كسائر ككماى دل انابطصلد نإ :ىتيرايلخرذ ان اهنمكن يطا اهتم

 !للا كيل عشانا كا: لحال خل اؤرلش بالتخا ةنعآ ته نإيزب قي ريال ضضاددذ اود نباظخ ضخ طول م>
 لاميدن اراب ىبربا ١ يايلخو عمت عالودلا ماللاببسشت دمت اببلحقرب باَنكِء اتحد توُهَكَر بواحد هدنهبز كيننز

 من ]جوال نيج لح واني نامل مجدل الجوال لاقي دل دهدرتركلاب بح زك راج لم ةيازفاالاب كحد
 00 وحب اوج] اكيجركلاب بلي ككانرمتد وللا نوكبي بلْ فات سرداٌركر نموا: ابلغ و بلخ ءاملاق

 ارينا ةليازرت دوب لوكنز نيج كأي دو تاسلا عطم ارنا انعم ثريا دككباليغسا نيأن مغ :اكردورد
 جا يزكن الذ انبلص راع ؛[جامانه دذادد مولا برتخورمكلاب بانا ْْاو نهو عآلم تي
 00 هراتصورباند دلملصالع ١ اهلا, نوكيناالادداصل مست نات ؟ليايقوراي انيدلممإب طم فيعضت فرح اهلا

 فكل ترو هدز نارابنيمز ةرابود نايم ننام كشخزيمز ريد وح زيي سب ودزاائخداصملارمسانلانتنوتا

 نري اوربا بيِزع كان مج وبتاان سيح جاح لاب ورتعاج وحاتم صاد هين عدال ءوس عضوا ضنالام
 نويد خد بز باطل ارا لصف لئاباءانمس دي مريع ءانلا مرير ارؤاوهَولاقيومسخط ال كلافو

 لعاب كو هان مح نتفد عز بيحب إرضد :وراكو تراع بار تسوزورناباد ا ذاد بدوهذ امص ءعراكرد



 )ع

 أذ 00 سرنا ياناس إبخع باهخ ليال عج ايليا ةنخألالف بامحبيانابسمب مقلاهركمتلا 0

 0 0 ستكر زيد باسل دناي ,مضىذلايحبلا وه بحار يمس م لام رتب

 نيت غمإ تف اًروكيريضامن اكلخخ كنالذاش خاثلاو ميا وو مناد مح نتْشا دن سكلابن نابحّفلا وكلا ع
 الك] تملا وذ نيالا نيا غانو مع ند شبمرّيرر بس سو بيس اولاترد اون تاج رحاب .راالالُج ص و

 دلي اكيضروتسوروتس تس وعسل نوب ُْس روح ليلو ىرب رد شيد عب مرد عي عيد قبب قندقيب قفد فبقي بدك

 د 100 زم حاونالنس اج كح نيبنربنودكوز هزيركس بيصخنلاز هزيركتسن يمز يورك ندا ءنيكس أ كح
 لنسكت نعيد ابر لكلاب ضرح باخ تا دد ننخأدنارمزبهو رين زدرحد نييذدد غرو ءابَمل اسير ىامتبصحلاقب 7 كن معن دخلنا

 لج لاقي نيددصمكيزلاب أب بّصحّس اب 57 مهر مادناربر كلبا بكح تفر فورد مد سا نفخر ناهز وكس باسحادرا درادرب زير

 وضع[ اتابع زبا د جبشجية جيسحشل نوم سندا ضار كلا موحد شات مذا ثناريددذد مداد عع نيهزككب

 لاك اك.ئجملاد اداضلاب ةييضحسابعنب| زن صل كيري اب بّصحزداند جباضَحان اكن اريكلاب بضحيرل تو لهن لو 1 اعل

 رم باطلا دوج زب وكسلاب بلح مزه كيزبلا يطحن كك ع حلا تحور از عم ابرك ءارملا قلتو 000
 أذا مركلاسطجاو نوبت منيزلاباطح جا يرعب لال نيملاو تحلاب ملكيي ىذا دهلبللا بما بكمل الاثااذا الفوت لانب تا

 .ةىدرمان للمثل اذان تخدررك اهبطحتلان هزيم ىلع رلخن اكمربايلاءلوشل الكان كل بم ازا جلت ض مطقبن

 حلو زحوز لمانيضوءأظلا تغب +لفطحر هنزحة يدعمون شاو بع لما ؟ ص | تمعن رسب ,زويجملاب بوح

 قمل اشعل. ٌكّقح تتلخرا اوتسادمورتفان تعبر اهَموَدْس ءارسو» ب برظح جزيفلاب ب ئانح كلزك

 يال ةرلوندابحَمادا محل وهمنمو عاق راكدددنيتفتشنحج بج ابر ككلاب بؤ زاففو تفوتك, باقح

 بح يبان بحال ي) كررعلا بحرا دز تب كنز جبل كيحالانيزش نالاب كنز بتتنجكَح ابنك اين
 أذامينيحنه يدب فوكو ناي دنبدا نيب الح بتح ءاملاغزليوطلاةراثلل ل اطبومسن .اومء[ افح هركرحكمكلاو تحل طب ربحا امانلا

 دي ريراومريسكف يدر بحمض اذن ضّححاومهجش اكمسالانالخ بحإل اًهيوسِصْخِإ محا امايوسا اوريَتحاو ٌجِشاْفَح

 ةابلح موو بلاحوم ايل اورذ انلا بلحل اب مضاف عدل دروسا ع جابو جازحو مارمْسَد ليسودريشكب لب لاب كايغ

 00 د ا تالي دنا بلع نالت شا نوبل اوعمجا ا ذامالمملحنل اتيالورشملاب وو دَس]ْملاَذ

 نرجو ع رعاه زنك اىياةيلحاورل لجو الجل تيلجو هر يش دربيل حزتتسا اون رسود بالذس الكرد دولح شور

 511 12م انزال قي هنت ياجمال ارجزا كهديشو ريش الخ ارودتجياذا مج الحاواثانإل) ١تتم اذ الجر ا ملحار ىل

 ©ةااموتادزاعؤنبلح 'ٍتحرشودواككلابل حم بدا كرم ُنِوبلاَب هنو اج ول ملا قيد ذاع ارركيوكر اع

 مق كللاو ءاتلامكي يلعن ايدل اسى ابلغاد قمل العد فان نطودرب ةرردنابلا> نيل تا ذهل نال حث فانز ممضومجبلُع

 0111 [اللفداممضحْبلعدراخنوكس
 زار ديزحازنأ ازتاوم ١كم اكيبرتتلاومنن ناب بلْ ف ورعم كفا تالا ريطيبلا مأن ليدشتلاب بالحب وال كنم ةرصنلل

 3 تدوذو بين دمام بويلح ةأيس باليانيركي باللحم :>رلحو: جربت ور :اضالاب بل رستل ازيد هكزتبزب

 ”قدصم بوحرش باح هزيد ءانمشلاب بلوح دع روع هدو تحر ماكرو با نع ناحالإز جانو بلدان

 بالة ايعَورفعضمل اني اوعتبوجو ال اقيو بوكا قع ءاوهل ائييمننادرصمتيايحتتت وح تحارما |نكب تنحل 7 [ضآ] تع

 00 اعضومةئشول 1 ازلنسكلذ خو أ تيواتحاوا نان عيضت حلك نوط بيجو وحر الن غيل تكلا

 2 هاوؤأن انهو جبوح يعص وم ميارب وج: ث الور خه دنعر كيل وحال لاينر هرتجأ اوكا كاواموجلارب ميس طول انين

 ظ قالا اوامانكاناط ب وجد بالا تحلاةادنشهدربابحانل كبح عار حدود
 03 /رسكلاو يف اب بخ و [ئل | ]مك قصب ادد مان باْؤحلك وص نال تّوصدهل ئوان با بوو تي نزلا مجتوثلاو

 ظ ةدركمجمب باورلْضءِبْيْح دنيرسورباو كبر درؤ»ت اذ تلزم عَدحعل ناله الطبخ ؟نآد عع نتي دزبكو ينو 5

 ظ رقت ولو زبي نعتنناو بابه و لغمدل تاج بؤر وشم ث.وكد عؤلل د وجوهر يتلا دك جاور اود
 خلدا تحمير باطضاولئلاسحو نيني اواو ياص تح ربرلا بخ ضلاقي ؟زمأن يع كب ينحْبخ ندي ,ودرنولا
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 + جيلي اليت جيلا اكون ثدملاؤ و دونن تونووزاكذش دو اهتم كلاي ةفرسول مهاوهد ناتج نيرباج كلك
 مجال اَهَككِبِح تود ناو ككرسكلاب :حزيسر ددنبمج هيج باح باح وم خو سدد نجيح ماركو: ىوفلات 5 هود هضاب

 2 نحل رمال انا ةعتمز اكادامضل لم كرد را كلاءليض زماشلاذو ابالتالذاشانمد ب ونمو لكلا ررججيركحو كح
 ةناثلإو تنمراو بكمل ةدضوملازابلا رض تالغ» بح انكم ارغلالفَكبحااهوانالفب تحد بح ترص يلكلا,تيحلاغب
 اتسذادحاد انش المج مهي ساوهررلع نانو لمعلا نار دم تحل صاد ضاعن بن ديذنبانشو دامي تماككتسرد طنا

 تالنماواراكإت خددكوى اريل اهب خن دش باوجسو ندوع قسد هُو «اونبالاب فر صشومو هدبام فرب مسافه
 قديفلاب باح نتدكةسود هايرباع بابج تدركتسودارر كركي باخ نورهشوكي ب انس  ايرتلَكى ايي حلبالاتيرشو ألا

 ليخاف نارج اكوهرز شن فخوزنب ابخا نياق كاذكزعفتناكبابحل ايو باز ززعو لنسؤل ابءالاب اج ئدرماندوبدزدانو
 ٌتلملات تكون كنا رو وشن دش ننام توبوا هروح اكم جبال ككو اضرب يصب ناوهو تعج قيعبل احا نمل اذن

 اطير نافل اخ ضيعضال انآلادن وبالن اكوهدليخيئدرتمانهشلاب ح لنج ناند + بسو باء ذوعز يصب كحك علا
 لك امياح بلا اواعجاتدددانناكدت نبل ملي باب وه جحابج اا اولاثو اني اول يملا هدب الح ايلا ناو طج شما
 دج« منعت شادزاب بح »د رركلاب باج فن مانلض علاجي خلابحانج هزيدد زجيامجح درمان اسير
 بادح رسول زيلاب: يح يحن كلوهو نش هدربر د باج درب خيجالج سؤ بالف اني ارك ملح لو حن ساوخ تب ارج
 ندع بددرخاو عمظبرحو تب وكن يعن مدح نولينب برجك هو عرلودرنموزغاج تكلا بارحرنإبن مز كيزيلاب
 لات يرحم تعتول اني ثيؤمراذداك بير لع فلن اء يلح بحت رسلع ب كحو ءا[ يان بلخال جدوي هنا ساو بح
 داؤيراةدقدم ياويراحناييرح ل جيوزكذب دق بوما ملا ادرك لال اذ زال زامل هال بيحان ست يلح ا
 تضع نر بكه خزي ضب رح ةرمكلاب بازجفنإيذاثد يدور كرحْبرجرف دردز جرحا ءاللا فد مهلا كب برج جب وجا
 يلي علاب بحير يلا لام لجلي حاز انس ندركر و ن درو اخير نفركمخو دنا ارب بنرخع ب بزجوسارنم
 منمرل ااه اكن راع قلع نوني اج ولعتلل ا سْاد بمص بور عوض ملول ام بيحد تو ندنإب زير بكلام نتنرك
 00 اب اير جمهزاليض مضل, بر اعرب رماولات بارحل يدعو حط جغ عوز وزع مباوهدريجملا بارع
 :از زم يي خرعمافظع بز لاب اكبتقس [نحل اهرورنم تؤم رح جدل نيئخ ما كدوهوا رجولك اد نير كلا
 ؤنباتبسؤبو نارابو هدكسكلاب بج: محلا تهفاب ناحلالل بلاد انذإثاوترخإ هزام تنجو اهلشسوكزتل 6اس مدن ازعاج
 [ناربازحو بالحر اقي هاتوكت ردي كال :[نلل كب كازجدن دوب دما د ركانب لنج ريك( موكب ازخأ اؤعججا كل اودع
 ”او جوازا. نزعل ركز جتشن دل ككل ان جَرلحلاومفلانمةيناللاو حان كذا :[يلاوصقلا لا دان اماظبلغن كانا
 هس كن ويجب داما كامي ابرد ذك بقيصفل اظيلل او! احا خحئتياو خش دنركر كلاب بازنىراهتتل ذل ماك ه رشم
 هتقيوادل اذ جازمل اقي هزارنار وعني زعب تو هر لضز تح هرمث برع نأ تتغ ندر ترب اجرسكيلاو فلاب نأنسح
 نيانوكب مل لتلا تكل قهنحتخ بيبحا[يضي هت نمدر توب احر يون دميسحل انج بك ورنا كمبو هدم لاذ
 نر يل رجالا موكل يبل مهالاو تنادنعلجااذكب تتح لاعب لجدز عواد 3ثاد منجد دود دبا بستح قهؤريلعةركلاذ اذكللع تحال انين دركركتمج بانتحال الان انوكالدججاد فشلاو فاش ان ا:ا بكيل ناد مدغ
 ثالذ ٌٍبتحأل اقيورمزلملاو بوكرلا نمي زبكرلاك تيران مل لزم مدرسى بل سجن الفل اي مادمت اوه أحلا
 ل 7 و ىنافكمايمل اجا اَمْي يجن ساري باخ | كرا الاي غصت ان ناد ريكو هد تام اذ انبوب

 يل لولا وونيد نيعز»نل ناك + لعل زاك كش جدسرهو )جدر لتحل اذ دذكاى اضن الند اان حرام يلون ضو فاول انحيشرلانكو مدد كبح ائبر ضربا متطعاوايبدشنلامنبسحو تكا لاين دون
 كل: كازج,تيرملننلاتدرلذالونتدل العنب سف لبر نحل مح دار بعانصرةرعملا ةل وضد هرصمزنال م ناو
 ظضدإلاترراكالزتوت دو كح راويح كف كات حاجز تيارشل ون سمح وبسعال اجرب اح انيلبجرب و لبر نم
 فدان لدا مرو زل باذم ملام دانلح لن نصتارقنا كا اليبس تعيب ريد ةربغربادبذ ظلوا

 يا
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 ةقراكد امكاكرابةلاوككلا ءايرجدا تكلا مرج هدومزا"[رلاوغب برم جنان جرجا مولعمرادقمضرال ازمو ماعطلازم
 وجان هارب كتخجون ايركرميقلان ابر جريشمت ماين نين ابجووت مدرزرخراهذ الار تجوز فب جك و امتلابباجدزر
 اوما ملاوي روج ضيا نمد نبال يخيوويجلا آو زئاجردداوج مز عهوهو وج ف وعقلي لقفل
 نب راكراونلاطعروكد يع لابن عضو زلاوعو فيجاس زل وا بزتسومونابدرك ناب جرجمبالازم لاح ررعبل
 ىابوشحيو بج مادط ارد -جرسسجلزطاد ضملادهبل مهنا اذامثجد لصيرلا ٌبشيرج م ةرحو معطلة بَوونمل اب ور
 ميقجارلا ةدابزركجف ةابمج جلاد نركت ا بجح رد ماج يشب طرمكلاب باشي مدل الو اوهل افيد زشخو اع
 ظولعنْيلامِدلَج عمرك ا حاج يس نتفيزتبوزتفخناردرب ب |بعلج/ شجي قح ورم غلاب بوبجح جرككلاب باعج نادربت
 انكم هنآ ىف وعن دينك بلح توزر ببال بلح يْموضومميابعلَجراوتسا : الحذر كلاب دش ادت
 الخ ةيم نتنحورعب دن زم مه زا خم لجن زجودنفسوكد !دشكزبب تو زيت هيج وا حبا متن لا
 ماختسويونن قسرا صيانامزلاّسلكو نانزلاةلحانتب اصال اقيراكو دب يخسر مع لحاو رجال اهب رشا, دش كدب كت حاج

 كي دوزكرداتنديباود توار بسا نددربك ناب كررت بلحن الإ بوجو ناراب جك نت ياكل و متفلاب بلخرنشكر د نيددنالإب 1

 اكياس الملاك راو اندومي رانا ياي ماقصر بجاد مب عار تلا, لجو عل
 طلطنمل ائياطزادان يضل لَو همها دن دنع ددصمةيِلج جيسسالمددابج كلاب بارلجاتانا تقياذائابو
 يكيلاوه]بل ائبوريلا ممن لع عراب نككو تاوّصلاذضال ممايمذ مولا قَدسملا ذل الئ اوه دئلاءاج ذل الجانب رششلاب
 شبا الأ لتمر ذل نم ييرسوهر قباتلاوه نوكيلب حاصر لع ضر سزد عهترباذل زمرد مالح يؤ كر ناوهد نازل
 جملا تاق لاجله بجرم ا! لاثب جنان نوج بوبحز عون مهلا ابلحتخيزب دن انكر شن يشز اروتسز ارك انك
 تلا ميج نارك اسي حا موه نمر انجومف بيلا اجلا اماوكسلاف كابحاص بجلب بح الاون اركو نيا. ورحم نالف بايجملاو
 لاقي دعم ءلكب اجو بجو بج َككر ناكس ابل ددرشتب جازم طّكتجاو ّلصومباْيو مساح انجي ونال نالخل امج

 نتج شل رنج ةزكل دربيل جنمو ني تلاباباننج سلالات جر كنج امن ذفاذاثبارلا بجو مجم كو ابيهم

 ليو بانجلا بدبجو بانجلا بي صحوهو مطل رانج خلاب جين ءاكردرتفلاب انجي زينحاو تدل ادن نيج ادعم
 مقلي لهاا نجلا زككلاب مت بانجش نان )انتو دال رلى ا مهلا كب انجل عوطرؤ دمج انى انجن ورسام
 باب وهر شوف باو قش بنج ةغلل ليج ذيل انكر يلا لد نيبدعابن لاؤو سيرا مظفر توتو ءاننعا عيان مما نابلا كاد
 انهلعكلاودانيث مونلاا يطال اهو َنيلمل اره عيا سنجد اظنبالقزلا بح نجداذنم طا لكد جطانح كارل ابجي دان

 '. عولولارد وتب انجل نم منيتمتج بحري لاراجيو قارب نيل د اخ وعلم خل ايو ن دش بنحو ندا. يجيد بانج بيزعى انج
 كو عا مز: ربنخفطع ل انيبزشىولهيتسوبمبنجمضلاب جو لجيل بحال اب منمو نوجد بانج كج فلو نائيرو تيؤملاو
 0 ار فب ل را اي وول ا
 هلضاذا موطل بجدول وهج اعتب لير ب قو دراد كببملا تاذىر[يركلا بونج بونملا اهب هاذا موتجيب ابو روحو
 فزجوفلاب بج درنوبب ب عنيمزبر كنز ؟وريسسكلاب بيل مثل اددؤبدلاوابصلاى لولا ككو نوبونج مذ بونجل ع دذ
 لوجه ءازأ اميزدنامرلا دنع سؤ يللا نيناوهو نعوذ كير انبجايكمل بخعاّرشلو بنج ابان دنعتالانيبدابب
 عي ناوانطعلا ةنشنو بجبل قصت ناوهد بجنن اذا كل يمل اينجل قيروتس نيكو لولاة ناضاخنإ نع
 ةباجواسافاعمسانا لاقي اطلاو ماعلا باجل الاد زعم لاؤس نعي اج اورباجا ل افي نداد ع باج انعم يس اوجج نطل |زم
 ارك ثيج ايلا اكل ريل: لاتيمهابنتفك حت بواخر دومين حم باققس ورثة نيل ذم كتبا ذك
 يراد بزجد اكن اكد داكددركلاب بوجي نما هن كيرلا مانوهزيو بج تكفاذإ يجاوب يشلاتنجلاةب
 ,ًامتلن اجزم ائدوامه نمل ذا هيج انهيجاداننوجاو دالبلا تنحل نيبو داولاو ملا جني ارو تروي دنمو مضض ع
 , ا اهعهزذ املا تنجو نربدبزف اممدن دش وين ه)مي بانجأ ار نهاري ند نارك جدل دارك نيضدالابثوغرخ

 12 الج ير نانز كاناشو وبس بوجطعابو يجرم غراب هضوم ميار هوكوراكدانك وج ايس -

 نزلات < يخي مال ايح ريش نمعط قو جوضفصن ٌصيامَّبح ل دنادلل اةحمءاح بوح نحت امزح احلام
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 اا

 15 كيرانلا ءالهتلظاراولا نك الذ ةٌولعكو هو هوفر انمةَوَب الصاد ”توسإان بمكب نيم ناوهراشلاةبو التت دئابلع
 جزا ترد ماتا ءاثلاؤ كف ؛[هارامنالا فلو. شيزتنلد توباتلافالاناتلان ست ةراسنالا »ندوة ذاب لل

 نهم ددروربكتب بت تيرا مالو كمان لع داك: لازم ةقالشلاذو هزايساخرلاوواولا فر تاب يون ١
 دش ز سلوم ضال يدرب بكل ملال: | ظ

 اذ ضي سي ايننمعوناًسيا يفقد قش بوش نانا مدن اكنوجيبساهءامز ا عومتلاب ريفر ميلاونماليفاالازغب
 مهلا: اوناردانتفلاب بْنَ ثدكز امون بشن جنين اهداود سن لعو عياد جنان ىداوءارباكرزجلاب بت بآرك
 نم ءايدرمنلابنابخ دو مانو نم ثتؤميلش ءايدد بلش دعاس مكر ناوهتبياحسر بيبان ىرج هوجوممالا ل ةدالازم

 "رك رزكتلاب بعت كممادرجعضومدب د شتلايبيلخل فد داثلغ نانابباذقمورشناتمدك«زيس[ن عيال يدانلا نك | ادق خم اولا اكبلش نمنوكيناذويجيورلاهن نموه هْممضضُما جمل هن تاز ملكات داهنازي 2 ومكر ايبزاء ود برضلا 7
 قدرك ادوسو خاروس تق منمنكاس عمج بانت لبان نمل لا عجمكلاب نان لسوكرباجرساز ادد ناد كتخباكريايدوموح

 اعزب عدوه جقاذ + مدال ينل عادوس بتمر هكمركل تش عفا وكلاب ف روسنا,
 الكون نارين ئنحوموهدارخليتاليلق اذان انرّمدتِق ايش دوسااذان هدوعالورطماذا غلا وعشت لات)نشانتخوزااورلبلا
 معدد بع لد ككرب انش مضاف مهو نان دش خوفا بوه اش فالك عاش بعل بيم وحار تلم وحن
 اق وادن دري دكلاب بج ها ره كب بلتإلاو كالا يفمل اي هزيد لانو كنس بَ يبملشم اهتصيتفي هي بلام *تن
 اع مان تويت نيمو قمنا وشلا يات ةاماو تم ابل عرانيلريجبلا_لثدنمل قي ةرقر درق لم جمالا تؤم
 انهزم ءاجان عيمجو تونا كقاسسودوءاوراد ككوواولا لعريضلاولتغتسا مّئال كيا قزمطابورضمتلف عجب ودا جاو هما هَ
 قرد تخيب هزموحزرأ يم ض وهل بتمر ضوحدد باذ مدرع ندم| دركو دشن هديك ارس سكراب نقب ورا راج اوال احل

 كلبانتساو لكربونمشاداب باؤن هايبزل نركب اىاجو دابص مادو ا عباد جباثمساتلا زبانمتيبلا نلمح أو مرو منمو مدرم تايه ران رمادركو ابرباش ماوقادل سا زمان مانأ عاوز اوضؤع ايل بجزبن هاذلاواولانةزموعن لاو هدر كيكو
 نعوم اوهزشملاؤو ى درت مان ميا بات خ ناذارد نتمكمونلا نمر ِةولَّصلا بيو امنؤج ىاراقكلا َبَيْئْلَم ماو ضنا

 لاو ركرلاف ىونب ييهر ييثوهلاذ هويبد بحيث دو نادابل واب نسب تان يماوللاب نسوبناك)عدوهد 9

 تاو وها كرولا باج كب كو الؤزمبورطس كح ب ارجل اص هاكر اجو زتيلجرلاورل وحرم ةامملا تناكاذا كل ذو
 حم ملغرل مونعلا تَحْتَ ندر باغو ن درب يح رودال ارضا ظل رمت قّقد لصلاباجلالا شنالنلاتنو هدرا

 ننس نب كو عرج امزح اد زنك يار يج ميابسابج ماثسلا عوطنممول بيلي بو بوه ةخل ب هز ندب هيكل
 لاق يمرر بجلا هدا اه سرت تهلادر هتسوابو تسد خيبِس قاس دوناذز| ب يبجي تسرع دن وبنو دوى ورد هزني سرك

 انج نيمرج)ينيزو د تكن آرخو دنيسوكن عدد ى ود دورك مضل بج شريم كفك ضلاب ب اج هار هداج هون نالف بج
 ىككأ اربح باح هددو انبريرعم ها مغلاب تح نوكبانةيلوهف هزي لخب يهوه ارفيشولاكما ونش ذا تابع جا

 بهخج جابلوربا جزا لابو ريفر خالى زل اوهوربانعبل وجا رب | زج عبجالو شيددنيمذد نيبزودرزفلاب ب وج عامه
 تاج تشو كيراشإوبا وتنال ل نياكي زرعمرل مدا وههو بدانحوب للاي مكياورلثم بدائع نيل لال وطلارضخالاوهو :طمز يؤ رضلاب
 ”ةةجوابانجل بر :د تازنىبكخيفلاب بددجو ملح زمر اوزيؤزجلا نيب بدعم بج اكمل الكت جنح م
 ”داجورباعواءانسلا بيرت برن ثردللؤر ندركتبعو ديوس انادبسدوا منت تؤجاد برجل ميال مونلا بدال وحان
 ةئهادوة رشف ىابرنجةاؤ نالذ مقو لاني لظوزخسورين ةدئاز نونلاد ىدرت مايو طمذ/ و عوم برج الع ماخلاناكاذا مال ]بالا
 لانج نهد باذ نانيبريذ نرخ كتخو هركبسا ندركرابريثزاو ميار ذل لعهزجر مرجل اب كن مِجدربنك < ذيج
 دع نيزك تلو اطل نيو ذيب لاي ونساء ضمد ملا بو نإ باذجو بزوج عجبا بذابجرجزفالا بوح
 قدك يضم بيج نمر حاوزب نج] خلا قوه ليزهلاب بوح نتذرؤتي باذخجا عزدانت برات ثعذ انمربد ام نا منرذأ عايل

 0 و
 كن اتش ليدادخ برس بارج ماوحأ بزج هود جادوصقم د جرم تيؤما دورهم (يبدنم تنم برجا [ تاك نرش نك م 507 رع 1 0 00 ا

 امها عيوجد اج نوددرطبلا باج لكن وكتلاةمغلابب زجر ناب كلا دفلاب بازج ديس داظخ نيم اريج نام زج
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 تاز ءآنلا مافمافش عيجف ٍةرطا تس نت نجانهر متاافا هوانا اشانمرت الشم, ايلا تاشاب تولي اهو تطري قا
 ' نكاهراكاهرث نزام يرام كاط لش ةلرل م [الر كلاب واهو كامو اكانع ل شم مذ اهوانؤ امو ك ءام ءانعم رمل فيْ اب ءاهو
 قل عاهلانمئاهرزاكاتلا عاتجالزلالافنمذ ام مام ْعهل انمتتكاس ويهرب امهر ناكلا اقم كانهو ةزمط مي
 كبك سهلذد فنان لك هان ومد ذأ امىا ءاقأان كل «اه كايا ذاو ته لانمنامتداذاع تلا ءاهحل انما ءاضر
 كل تيه كاانر منج هزئنخحالال ف دش دانا جب دعم تان دن تر كالل تنيعل نيو دماو:يلا تح الة لاند دانند
 نه دوخزطوب ندركز شكو اياد كة عرلو هاما ديلا بس ا, اتحد انكي ةدولصقم نقلي شقد نيت اني ج نا ركشناكدنرعوونلا ويوم ءايل إل صف لص لا نادل تزعم نجلس طابا ةضد:اطنك
 ”0 يت الاقي ند انسودر ياسا تدان جيون حيامايثكلاب بتنا :زامجفىاربابإ قوهلاقين درك يفر ىداماب ابا ,ن مآ ف
 بردو داون مضلاب ل جرلابدإدمل قي ذادورزجرهح تشاد ءاكيد نكس دارو كضو نين بأ وزهظ لستم تامل انيد
 برأ جبدامز_اممأب ةولابل اتغيرت اماباري مهدوب موش بدالنعل اذنو هدشاوح لمع بدوعببا 2020

 اوسع غسل اثم امين عنا نكربارا ن دش كريز ءآرلا فو ةزيط ]كب بو برأ بارا: ة عبس عدوي اهي د نوسو ماز) ركل ب
 ١ ععدرش د نتجاطنيختب ةوافحالز راملثماؤد تجاحائتضد الامني رايزمر) يضر هللا نوكسمرتكلاب براد ضم دزح برأ
 ١ .انعازراتناوزنددتشا هلمزلاَبِرالاقيراكرودن رش تعبو» وتل اوش يجن وعمل اة لايجّرلانمزبرإل ل ارغ مروه 3
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 3 نمور: بزومو وماكو مان ايوؤماوضع هللا ءاطغالاذيندركمانو كمواطن هك دركراوتسا بيد انك

 با دمزخع ءابلاوءارلا فو ةزمها ذا برأ متم عضوم ترم مولع نزل م ولعت دال قي موجب قام فلن ةراوثراك
 5ث اولاذ اكةزهتبلظن تالاوهوواول شر لصا نوكين ]بيد ن وكىوومكلب بس جز امزمه ارو بازومو مرن ادوات

 قاوطلتخاولاوبتننأو مونلا بستر خباش تعماذد مب مهرنمضل ربان ارضتبربادمضجنزثيماومو ندرك ت مزلمو بيتل اب بس
 نط واضو ا منوم ناله بي رعد | ةصيعد تقلاعبإ صيحات ندرك زوم شان كلاود مضايا بخ هاج
 شيخي لات ؤءةجيلكلاو فلاب كا مرام اوبن وهتك ى اتا تحعأن يبن دنادو ندكور؟ بلا نو خيم
 نماذامجل يداك وا درايش ماهلبركتا بيوم كيموكر نورك نزرس ببال خد لش انما بوند حن درك
 ”اسرادرب قت باز 02 أنمعَلك باياريوأ نيكو الدر ب ٌةرافرردر اننتحاننادوزاممذو ابو تسدر حان زكربوا بارك

 وقد قانتكو يبت قير زوره بسو ال تبا فدخل باو يل ايسبالاو كالا عيرمسنالدل اقبح باو باننا تنكرأي
 ابياتمو بّوأكمان نليللالرا تجوابيوانداليلمتنيااذاميتبو نالؤرلا تار نيش ممل ايل ان كمانا لانا عسا ورا احإب
 ومعرض مدع جرتعو قاد مدا ساجد طونع ا جنينا تسل بأ تسويب اها جهاز اسبرّبهأن رك كتخ اس بف |
 لعبت تعمر دددحاد جان مهاب اكن حا ايي مادو كركم ان ةىمر بلوق محارم ؛[بل الصف سات ضالجد
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 تللصبمل كباب زمزماذهو نحال ابأَوب تتوب نايرد باب جسوباباوبادد باب مكفلاؤربوتلازيرادحاواناببسانلا_ هبت ب : 9 1-2-2000 م 0 ا 33
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 أيه ملدالال ّيتاو ندرك اله بيتنن عدان عتياكؤاهرانار خيش يزل ار مارا الع صنم نابع 30 5_١
 اردتلا يلاقي نيبددلاخرملاب مر ءكاخقيل انذار بؤ برت بون بادو جنبي زيؤ كاطمضلاب بان ماقثساو © بيرج جسإ»

 نر كراهدنانز بات ارمانْلَحَوَس ملمع نايا اهل صن انة رونسرندب نانصرعسدد اناا ىدر مانرطوب س 2 : 0 1 ١ ع لي 9707 -_

 مس باتلا دزقبل الانيلراس تكمن الجل ابنا رْسزاْندو هةجانحلا أركان باكلااوب دب ثيوحلا ريجيم ءاماو ذلاخراوإ ندركذولاةلاخ يخت لالا بملف علام بردا قل ناكر للاب ذو دشم دو لان

 ف ةددص ماناواد جاكت اودا, نيش كزاردومننب اًيقلال نر يبات الاوراكن نش كس ارباب كَودانثلل لابو 0 ناب لو [ نادم ندنكله سخن بوقتبلاةبالك ب نمد بيتو هو يف ةعنع اذا[ تاك عضاندشهفنام بتر مب كرا ويتومدالا نم ب 2 ناز ديس ناوقسإ يد باذن طوله بزر هللا خب دار هتكلاب بزي تتلو كول فو وب

 كانو أباموت بودل اث اني من مأ عجن دادر بوند معو رموعلس ضب دون عيوهو كب وم ءاطزا ناكر ايي ساد
4 
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 1 ادذاكماعوراب ةيررصفي كى ىزول لصف دهب ائائ فدخل با ةانوةءونلاو هونلايب عنلانهككلابأز ملومرا ب :
 ْ داب د ابو كيبوو اهنكرزكاذ ا ءوبومو هد بو أب قب مدالاك بنر لافي منمدددم ا عججئيزارنم دوطصطملا وانو ادنس وكرم اكرم
 0 01 ظد ملا رشا ايلا ٌتابؤادلا أبدو كيد امن دمر ءاضدالاتايَونتاوسْؤم وه ضدالا اذا ل
 اجو ' ىدررر وءابلاب هو لوفبسانلار انورباصال اهندانأ ايات وو ةدوبوي يف ؛لب كينررنمل اهب دكت ناو اركئادلب تن درك توغم

 : ءاس1لاوهر ندركي مخز | ع دما هسكلاب 5 ندررعخد ندر دراكبأّْرامزحر تيزإابر بعتها زعفدد ئلمزا ءاعل ليت ىلع

 يق قع تاون دوجوم نيثبكبق ضنا يوم ازد ميال تاهو نمو اجور ان مول يضخ مزن لإ ىلع ثيم ذو
 مم ةةسئانيالابلع تاور ملومفلا ظذلوهرلان ةذانمزكل وي ىاةاومةرييعوب أ لان موملابنالذ هدو كلضاويلع وف باير
 ” ةقلابهنو شوك كك ثخ ةؤو حزن انز درج ى اذاكر نملاف ن داش ياابو ن درفت ندورب كنابو ندرك عافو شدالإ لم
 ف مم مه كريكو نوح هوأضواتكتذساوا تادوبواددونخنهيكريدادد .طراوساننرككا هنو نرش ملخ ناوتسا
 لعزل ذتخالاكدو لوجو عولد لش ضيا د صم اوه ل اطير تسب دبارتغل اب هور نهركتشسدباو ثوبان هوضو يَ

 تانفلاهئالاتيولمتلاوه ضلابو ءاماوه قلاب هوضولاف كل: لثمد ل ةدانزالا فلابد بكتلاعلالاث ةراجناهسانلااهنونو
 / تيضونل اتاك ةولّصللتانمَو لابو : ادع ىشرداصل زها وسامر ناد اش نار دصماهوناموسضملوّصلاو عولولاوزعمب

 5 تدم [طّو ىدب نكبر بوخاددمرلاوَّم ابءاضومتباغن ةءاضولابرتزح فاذا اضن اَضْوعرتاَّضا دلاتبو لوس ميطجنر
 اب لذامزالاولانوكيالو هءاتتع المفضل ىدحن عيت م طقس امراولا ومب ابل ملا اًميمبل اقم ند جي
 اا 0010101010 9
 مط نليلاو ةواطولا نيب كو هنو انيطد ةدجد وا كيرلا تا وتساو ن فنا ريس لعقد ]يذللع  طووهذ انهزم مخ ن رشه مريس
 خيل 'يركلابءاطورتش ولع كن دش ملل كرا نضر هدف عضوم هيو امزدداولا زم ضوعطاذزمطلاورليلالانم
 دا 0 يانالكالاد ماظن[ عووةيطن سو كيا كلو نما كلن جز ثلا و ةدإولاك ليج لاي اع نالخ نب دود
 5 ةمماولل اويل مرلوض رتضخالال ةاونش اق ىللعاونطاونو ندرك فاوم ثا طاومزكلا دوفلاب شعل وانما هالو
 2 - يروه ءزد ءايارصبلاو عملا ةاناوم ىب:اناومل اهو ةا,ياومىادملاب أطر تشوه لوف ئرذرلشو لات تاما ارنموهرتا زحام

 3 "نورك ات لنماَكس جك خب كك امك هلانم ياكل لجررعشر م ندرك اوم داركم لبا كيكو واذ واماج
 و ك0 010 ---د7 9
 22 نشدرنوخ اماه ءافال از لانس الكم يلا ترش إو

5 ُ 
 هاه

 مث ' ١ مة
/ 

 كسلا مال ناشف دز دع كانط أفاد نكس جيش قدرت و ئحناد ىلا مثالاو باب ن داو اجا تدك يمؤعزعب نلعب
 ٍِ اجو ىإرش يمملع انالف كلا دور باوخيانارلدوث ندز تسدو ندادمادا ءارمإ نديسأرانيتمضب ورثه لَه م

 ايلا امان دج ليلابرثملازمرسانانكسامدج ال لاتاكمدقو نالفان اال ارو تنبه وكتي بدحاعل صال انملع ناكل
 نه د تدجواروولا دهون درب نه اوكسراوماث إرسال (زمان د سر ةأم دنسولجللزم نهج رسؤدج مله ئهاانأد
 قائرلاذ انما دنلكورلا هلو لقب داكئجكلعدنشا دل جعل [هوّرضو ةزشبا دري ليم ل مب ماطة ذهل اع حش
 8 لومار غلا اطول مووت انا ازإ نم هو وتوم دوما نازج د شوكت كن رن نه انباع
 5 يفعل اب ة دزه خرو ةةزيمو زطه ءازلا يق تارشورب تترطو نثهتسأ و ردورنم زف اقيندركس وذ ف فخر لهم زه مي
 2 مشياوانلاب انه لابو عطس يلى ابوثلا اني ركءز خد رسوم مدمر ىواكا زيلابةارم دسك ر تخدم روض ىوربكما
 47 نم ءنهر نفدرصلاد ماوي ماعطلا لنهر ةيراوك يه ميا مت كوع دام ميو امن عغ بارو مال نرشأر كاك

 خل كل اقيو نهوم» بي نمل راكد ابيات هول بذور رنمورب تامل ماذطلا كنه لابو آن عغ
 دارا مهبل تاه ناب زهري اندبلايد ناطق قمل نكلاب يورن عيشة ملا زللح تبان ذاتيا
 كوم نّراودايدلرابم نقى درب مانةقاماروائيشاددونحل امر درثلع كنس اًنهواطعركلاب انج با نمد متأكد تأ ضو
 لو ئاعلاو. اغلا لا اهيومم واكف ءودلمرلااهرنمل ايد وتحط ا يعبد وطار جد ناللف لاب ىدرم مان أندر زغن تالخح
 نكبزعراب راه ازد تسد ن وئلابستند ةزهطا ليزر ميل نب نأو هش نما يجر مدا عل ا خرباتمؤنهإ اند دفن وج
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 لاو سلاتي مدون غطاء لراوهو تعابد يجيد داغر تسوبرتئينم كالت اونا كدفاذد عالم ماتو

 جةمكلاذدولس: نان هرنرفو العرف كمان ىاعاقلاو انآك نوثل لصف كروزر نيتينم عادلا ركل ذا ءانم 71
 «. انايورنعرتنكتكو رباع متطور نانو تعضول انا دوه ىومتن البذل مالسالا لوا ذيب انآلا تبانزل نول 8 5

 ادور نون وَ خاذاب نمواح دان غرد ان لبس شدت لد هج + هلك لان مزايا نطو 4
 ّضحووهاكا برب تءاجزمرالاب تي هي) ل عركنّوملا ل دكسنم يزحرمإبىاهتدائتب اي هلو نيد عيل عالار ارازعمل انهو ايي غاز
 المو رحالا يف نين ناش رملا]هااإل امس اخوربكربرتبرد ىف 5 اكو طا لزب بل اذا ءنمورخاىاذعي ابو اًنناواس ملا

 ناتج لفلم ندويمبلا انما دين معشتر عليم يخش كلوز بول نون اير اضغذ تونه
 نحزن دش هريسرو نديلا هير

 تلاقين درر رلمحو ءلذإلاوّرعلا لأ! مٌيباطيشلا( لان موه ن ايمن دكت اوئاتب نينه ءْورن كن ديوك: سرنا ا

 ديكي> او كك بساررش ندزرب كنايدندناد اسد رع لومى از كروم يو ريلعكلَحابىاارص عدرا ايو ميلع ة

 ا ا ا 6
 نزار وعروينجاتدملاب هز هبال د مباصعةاشب ككل يم طع هينزر خانك يرو ضلابةات هآتتار لذ مهامآص 7

 اذايالا اليو تام هرداشلا ناش ارحل كيبل رآررلا كمل ءانهالك ءاضلا وسع طوو نمورسكرا ماو ننخاونا
 3 ل كي ا 5 هةر 1 . ٍ 2 5 4 3 0

 رك : نع اهضيح نجا كلذواهلبحل اوادنعاكأذا اكوهخ ة ملا تندد ضوحلانع اًمرحاو ثكادانيمويو ايوب اهيل تدز

 اهِنرملاءَيوم باوولا ف ءاضلاىجل انور طف اص دجن اند تب نيحا همم نيوهو انوا تابت آما و
 3 0 اي و للا عي 1 ا ل رك تع معسل يرسم ب 4

 ظ قشيو بج مديزخاو ا وسوم ردات نملو متم زعبل يس ووزكلاو ةداب يتلا اما لود با نيا كي تباهنرازشالاو نير
 00011 م 2 5007 2 5 200 5 000 204 4 ه7 53 7 0

 جانو دنع اش اومهذم تربا ل ةيرئم تاكا انبومهّسر قيان شمة أش هدول كرو ليقول وضكو فل تب
 ْ اكتر ة سو اكس اعل كمل ال ابدل ءاتنانريزم مانت امد نعملاذ ةءابنىالبالا تاّمكاو تاو كع او

 تحيا انوهزصلا دز واج تلا ثيملا شاَدلا 'بعزخو انسنجبو ا ثيدانالا انني نالنر اذكز كتب انجباو ااه[ كتب نح
 دافرقد ن هروربءاشنإ هِي نريلاوكريسفبءْوط اكن بازعلانماّكنْباملَوا رعبا تع حانمل كام لطم اطل انم 2

 تعتواو!بايجلا تاّمدو تامل نملبللا انْ اني ائبو سنين تعاني اهل اند يدشتلاد نبل ازيا اختم 5
 تنل رةدزيوملا )نسا بيجرجوهل ايرمسُيا حمظر ءالإكع جادا دس ىدانوهلاتب هتك ضموح سد ذه اماّتتاو
 نارا اوننتب بزلا كارب ال قو ةاثنم تكلف اهلل ضرجملاذاول ناهي ند لا رعسل اهدص هيلث تان اراد

 راكب ان ادن ندري كنب تكمضؤردل و شاررب اضن انينمش و زهالب جرلا هد نموم امتد ثان هشب ب 38
 ان كرها امو ااكتل وعنف )اني نيدداد درب سوب اكدرسد ناك وارتنم ككايدزنو * كن
 لّكلاذد [ ناك مح تشوكدرش يوجين نيب هولهو ةاير مي لهو قارا مارال لاوهاي كولا بو جو 2
 ميت ندانخإد ناساوجر, دارك ءود ثوم ضاري وليمفدل نوم نعل جلا «نح كازكو كنس نيون انا ام" هن
 فسد قب كلوتكر اأو لأ ذر عانألانملهلا هدانا ورا اذال زب ءانورلتش ميه اال ملا داضالا» 2* كون

 رب اطب يملا نودي عولطرلا عب بزل ذل انما نمد طوس وتلاوة يسمح ايلا لقاَمَد ام ,
 ”3عارلادراطلالان عينت يلا اوبر شع تجدااملت ميلا ثلا ران |ولا ضل ذكمد مورس خبال ]كف 2

 داون ةةوانم نانيدد نبل ابكي ناومو هاون م يب انكوو بانزين لوني يمول الا للي مسالا 9# و اينما اريد *
 او عادلا ه ةوينو هاوسبامو لتشا ا هاو هفاشمانكةنحل اذبد ضجر انلللا:اذ نما طال صا زج ل ا جرو ضان نموك تشر

 ا 7 1 ١ ا - 9
 كو مجملاذإ وب لربع جال ةادحلاو اعلا ابادلا تا ووك لكلا جاو زارا اكتعنفد ءاع /

, 

 : ملا 56 : 1 3

 ا 7 41 3 : 0 1 , ا 6 ّ
 0 507 ١ 3 ١ ٠ فيج
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 نس "يزوج تمم اجناعكديق انكرشم ل سس
 اننوادفشرملا وكلا نك« وك كلون نال تاكو تد دان دن ع اننهشمو ةالا جاك ك

 نحو لش ابكي هور نوحار تيبوخجن ان افبوبعز| عون 'اهكا تيبلا تانك نمل اذ ءاتجا اعْوم هلي ةةالابافدمايعت 0
 كك ةةمك اضف درتن ان عيتكازن اكنداد ْ" د دير رشي ىررد خبال ادرونخ ندركركر نداد خمباو هنا ضّكريئىدن تاكرحتواقذو 5

 / ةفانانفاكم ثا يدل اود هد سم سالاذ وهوا طنا داكتكلارلانكل وي قلاب ءانكيرشلاو ككاو روكسو
 منذو اسك ندانجاد اوما ناكل اوراكل لا حلاو دروب اكمل واسئل اكمانعو
 در اهيا هناكَ آَْفسالا ين مكرازساوحرونس جا لان ًنكلس يده كور راتنوكو
 . 0حسن كهذه نبراس مامن نوفل اذان كانوا يرن ملهوف ذانكتس

 هام ةدكادوتس نددوجنل علك بيتو با, اوس حمو ئككزعئاوهو كه رمدالا تالكتمو اي هك: ئارزلاذ مدالا -
 يا دن يع تالْكأ ترتحاو من نالاكأو هش الك كهذال ابد م تآعخ نديكو ايكيا وكلاب ة:ذلك

 أكو دمار زا اا كي هايلاند كر لكن عضوا جلا زيزتم انكم كبدي لاف نؤبو
 اتت دعوبال تيرم الومسالاد كل اكلم اكلا نه ذا ثكاذودتمل كد كن ككل بابين اوت
  1يمدد لع انور ولسان انازقأد مانطلاو تاكو رزجانلاسوهتملاب ::ةلكت الكشا كلذكر ذي دانس وا

 موقلا تاكد داونلانموهد سانيو :أهدحاو عردامسئ فاك ندد اذا دج قت ةةالكادمارتلا +
 قلن دابم نيعضواناكو اكو ئك كتعلخو تك تيس الانا ثا كدلزرالا تاو: نمل
 نموا ا ينءاب تنس دونما اعاد ع اول يرأس نارتشلابولول لاف عك

 ١ فاي,

0 
 تيب ةتملانينيبلا عوامل كلعجرلعل: ابل اقل لثمن د لاعن كللقلؤلل ارح المكون يدل انعم فلا

 ا 0
د ةءوبلاهجااداذا المرام هدر امآيلاو ابنا تضرر

 2 كادي دندمكت بل لت اهنوزغل كلا اسنا

 لي اع يلا ناروقنوتلا كلو جلا تباولان دؤسبة ربل اناوزج نارا مزحاسن موج امتد: هدو

 .ى 0 ؟اظالاهرات اعاد راكبابوكندامشمب لا ندومزي خجل لاخلا ار نلص تخوم بايلع

 ةيربر :اروجتلا تو ؟ نأ وع كي تض وللا بؤ هدتضنمدم اطل كانا نوعي هل
 هس ضدالا+تاكللاتن كل ناوحسلاطب هداب شوك ل تدراصتبو ناورقساذا توك ركز ابواوهذاادربادان داثك

 6 قيبيطع تش اريلابنا لاب ال نق رامابمل البو ضرالابب تيرجوا

 لِخخي ىلا نولئجتلاو واو يلع توتو لع ضر تار ربل ديبسعكت هللا باقي تآآ و بق

 هد هنأ هاك قزق دش كت ني ددتكندداها رمل كف
 اذاف فلارج هلو ماعطلاد انه عانا ذل اقيءإنملا ل اف دارا ماعطل انو نور رناغلان ومب قوش لاق .

 كاملا ممف هقشتنا كلو ىهدرمنينم َءومرماومتساولا ماعلا ل ماهط اند تالا اولا هز

 ظ دمك ع وسولكئ رانبير ان ةرملا بطي ى انبوب نال وو الكت يمول نبذ وهخو ما ذ دام

 نمل اقيلامزكلع اهب ءاودلا كوم زان تف تاغل كلن ننكر كول اسلم ناورتبا وز الزم نمد طدولص و
 ديول ومسو هكر شو قرم تل يغصنلا ف فلالاتظقساَو ل احلكلع : لا حوس عة امإ رهو ماب رمد نما تيباقد ص

 - ماد رب قلمك ان كاس انم ةرزاننس ادركت مي ل ا :

 3ع لاو المر هلا نتناو كرت هلم المطل قيد نسكب لم مالنا ان كا نؤك نزع
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 1 هالماو لحرل اذامو م اكو زعل انممَعلاب :ةالماهن عزتلا ثةرشاذ [س هوعلاؤ خلات 0
 ؟ 2 0 با 01 مان تاج لل 20 2 0 5-3078 : : -

 دد اهرشل ايو ءالمنارر رم ةئالءالم ىدصمو لمزغ وعم مَعَ َُك ائنمر اصلح اًولَمو سانتي لع ءولم وهذ ممهكذأ ا من



/ 

 لهما ه دارت اف غرتاضينب كنن تسوي كلاب فرط ن ينل الصف هالب شيلا بتم ن دكر :اللعا عي ذل بعون
 ”اراد ثا هك اتم|نف | امل اقبو هدنوكتلاث ننعسلزلرلم ءاْمَم ء [نيل | ]صف نان. ئاندئلفيطو مفكر هَككَو نذلازم
 رف هجار مضت كتبو باب شبوجزا نديراد اننياز اركب اشو ْعَْس ايوان عسوبوكزن وت هطان عرلوهد دج ابا اكسال
 لولا كس ثبرانزيلانعروسيلاذ وانما نمو انيركرت كو ندانفاريممدو ن دش هدنام' نخفي ع ابوك ن ساخن

 قفئكماكان داو ضل أخ ءاكان تضلا) | معتكو بكس نكضئ و موقض أه دع عم اكو مون ططبضناكالحر نا
 سلال خلا ذم عكلاب از .ركزح اره تدر مان ذاملا م دمجها هع لاب لك ذا اعمر ا ممن ىلا مكب

 يارد نبيك دك هوتس "دم كو سجن ليردو ندب ءانفن انلاقنمطاابداب يضيع انهكالانيبراغل انوج

 ل00 لامر ايساجوا اهاطفو اطوشملاب ندزز تدرب ة ألو نيرلا موتملا بانتس لان رايب ند طسانو كارب وعن
 امير امشلا تقص فلخ ملى اناا رعبا رطض رد اى نم تالا ديوب تاحتنج اكو ضيا ناب :اطوربئخررحا لاب
 نري جاب كتسسوب عب امن دركروكمئقَ انه مبا حلاو سلا انو اهرثزع ابان تععتن هل كاقَسو تعنى
 حا كيفلا لام: رحوهومصتعزموؤلا برعسوهل اقب 1 كأن مع نينكراب قريات امتنان مذاب

 ادة. جن ينمتب هد آنا لظ وهف كفل لعنكيملايو دش بانه ثكواومب كلاودو اسد تشل هنو جازح ضد عوج
 زم دحاوالاملا اذه تاققّتساد فلا لص انمرلوسن ولعل اءانأ امو متر لوض نمو نير كلا اننييإىلاءاع تلا 61 لاعب داون
 يلاقي فخادن!ر يات خت انفو ند عفر انم يف لضاورلطسنو نم تصل يلازم موع ءاحلاو هوزكض ل امي اذ
 ةكةءاقدايخ يي دشنلا كلام اَنق ال رصف دز بانذاركو اجةدويفعتبلتن لاليقلا تاي اهل انا ايَمن تلا
 تدركو كج زيتمنب .ةز واف عيحوتعلاب زف ككنمرالا تاق د ءاتملا مكن زيكعل موهلا انما كك سد اذد اح أقم

 ناي تور غِح وو ضيحز رش ىو سد زعبجزد نايمددادضالا ن موهو كأي ميار نو مايا ةْولَّصِاٍءُد ثوم لفلا
 هد احن لم[ ب دزن ءازفانمل ال أَو تلذ تضاحاذ اف يح اص تراص ءإرضحالا ف صياني رهطَو تضاخحو ا ةرمملا ته

 دئامءاعتسا اهفولىا جانرلا هامل بماذا 2 كيلا لانه غللسماذا جراف امنمل اني ناتو رافد الن ٍريزو توب

 ةالتساللز متاح اله نعا نكست ى اهم الفلا يراجنالن مك لاه ورعوب الئ ماب تا هدخ نجا كدسان اوان
 دلو عاىحر منال هايج أمو تدجامء اطقولسذاَنلات ادام لا ىنر نذركء جرت اهرطمح ائاذ املا آو أو

 ا«ةطبونلا عمعنال لفل بعسهديكعوبال تر نازل عبو مك واكل معاج ور نم تضر از ثم ءازف نن اوخ شبار
 اكو موتا تونَو كلهاًيبا لم اذءانيباذافسانع نبال قرنا تا هان اذان أرفع انيِلعَنا شوقو
 1 ةارفراوكوز اكلم ىراق عمجميا ءارعو نوار لاو كنب ىا كرس وقو اسراي در ءارفررنم تعن ئزرعم نيسان او اغا نحب
 دابا, او نيرّملن كلذ دج اهب ضماذإذا هانم رزمهالب هابل ةزف نولوعبز جل لمار دزلبلا ف تهد انياب ومهذلثيسكلاب
 هج لاقبرامف الام ةأْض ئرلا لوطنو ب فود فْضدَو لقب عناد كم نتن كى وب اد نددوح اضف
 وادنم تن ون |مّمصب عع ندثرا وحيل اية امر ونس ن دشب مزج ييمتب ة وف وص دالضو اة منع غلاقبدراغواة أش
 هرج وو جستن روان فكسو نرش يزهر وتس نوارضورذلك د وتيركس و ازا نوادر كواوح اننا ليلذل فضلا
 ةوهم ةانثم رس نعم قرا نرش غرس نعسار لير نذكا كنر اح ءوشن ,رشعق ىدر ماني لع مكيض لنا كونا
 ف اتيطوءاننساورئيه عجارلاكهتبهؤ مجارلا ترا وو كأن ععولكذاننخادنارب ف از هربجد دسز باننا كف آج
 قريش نددابإزسرب أك لعمكتج دبع جاك كي كل امل انب ندم دوق قكاكم ءاذ وكىاكسمرتكتر نبح هاك اجيال نلاوضلاب نتصل لوصولعو هدنرو بئرا وج اًمبْشمناكاذا عَملارقب بؤ ندرو [قبذ ب هاذا قامت
 هله سور شوسو بإرسرب نع وزيش ماب رك وش فدو همندسرد كِرْرْيو ًاكذْحُ ان تضم ع كلبد::دروارب كنك
 اراب نيبز نورد اءريدزكتامضب عجن [نريل وكانو تدنام باؤو هان دروحارسنبتمقَم كد وتس ن دروع

 هلا داو خيب نيريبتسويدووذا ةرإب هت شن مرد كلاب ةذيرك تالنت اذثو ويئاكدروحايروس بد
 مع ع ءاشلاهك مود نمور اضم كو ديو درى !موملا كب نالنرعل اني ندئاررسزا اعك لئلا تا

 هلكارانؤلا تاكو ربان وهو ملكأبّى قات وهو زعم داكار انك كومه تسوكن دركن ارب انك دان دالاو كلو
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 اننا د ان نيكتلابن احدن ايرسلاكب )طضالاو رم هانم ن الامان دوم انا كيلاب ناله نالطفللاعوعماط ناذ اشاهد
 اعاتشل جرالي جراكن اه ضغبعىا ءاتشمو يذل عيسلاقيو ان آنت انعم ضخم امل انولن نافاس طيور لعدد اطملازم يجر نال
111111111111102 
 ومى اس لاو جانومنيغ دن دشنلابلاتيدزبلان ميك دوةءوش مراسو ةؤس خلان, زبالاد نشا جورر دوو هضلع فلا
 ليم عجبتك تل سا نال فلز امل يلخلالات فررصويغ نيش يجلد انيتند نيل ا كب ئيتيخست زج عش |هلاءتنلاذدومار و
 ءآيشااول ا ماكل اىل|ىدالااولقنذ هزحآ نيتيزمهااولاسس مثال بياكل عاش نال هدأ نري عمج رشا !ك دحاو

 وراولا فم ئداش لع بجو هايس لير نأو فلذا كلذ تدمع دباس هيدتتر انكم فو ويونس ياننعاول ناك
 مداد ىدالانءتلرباوانمل ريتال تسلق ىعسول تحزم تاواي ثلث تمن قزم اسف لع أ آش الساد ئراطيص) سماك

 افهلن نينلانلالاو يلا نيبزلا رمل خيا: لسا نال:ةدفاوهننخالا و تارابشناو اب اشيا راع عام رتب اولا«
 عشا ةردان ملل ةنبانيوهو هحاورئ هجرك يلكنال كلوف كري لاذ بشل لا هاب مَعَ سكون انا للان رشا
 :الر !ليلخلامزلي اللوق انهو تالين اواني ن ابين اكمءآآلا نلالاب ل قعبالاميو هارت لا ةست ف نورعيَوْساولاناك هدحاوملا

 هلونلاذطو ءالعفب تييشازنال اهبل عتسا كل اهفرساوكر ماد غاراد علم ينم ناكل قد حل ينبه
 ينو ةؤركماولات كب يقن تفوح ةانيطاو نت لس اهنا يسوي: ذو ءامساو ابا ف ضبع
 0 ارعيشل اثمدنا دأيشب حيلكم ومو من عبق نتساوحطنبشم ئداشن | مجبال نار يلعغإب وشل انهم الا هه زف
 أ نضل ف ايزعزقم بووزرتخ ىلإ وشبازشلونت قو الو ا «ءاجا قزف هدرا لسير الا لزم

0 
 عجركر شر تو كدوكن |دند نما بني مضد ه بص بص اهزحن وكان حنيذ ادو لح نتفريليان شكو لثمؤلم ا شن مكر نديسزد
 ضلوا وتل لع ابّسو الاعلى هيلا اًبضار باكل لها رضصيه و نؤبانيمكجو نم تن اص ند وثبكر واو ام
 كَ مولا هراحلامرلانا ميا ئٍرسع باص نالذرزكهسبى ادن داني دس دبو نأ كوع نآزج صو نها كك نر لص
 لاو غلاب ءأدط هَدّسا كلاعب لجأ دما تاي نموه دريس عروس كنر علا, ة"قلمدن نهاد كويل افز ماك نام كطا
 ايزا يرركلا منت شبا درعسن ةناروشو دمّئي جنان ةاثنا ألاقي ىدشلازمةاشلا حيرم جرجاتع الشم ةوأص نيزإَج
 الايام درم ماني اني زمرالاب قل اسر ى جنان انس ن دش ن | غب نيتي هوب [ض ل هادكلاب يضيص دوش
 تال وزياد لعد الفم نيود زيتتدومضرَو ردوع تكساذائ غلا لعل لابس تأبى دل تاّسورمةوبسسومفاهودتقسلاوا
 لوا أملا تاتض(ل اب ن دش نزول ابراج انضم امن دش ايبو رم دف ضى نن نرش عرايس و ص
 قفلادعلاِب ِءوْض لنزز يلا كلاب نمور ماس نالنلانبدو ءاكب اجور صرككل ا اس مزن ام رك م وقل [تضاراطدلد
 نان اه اضم عمو مزول نوركون رش شور ةداضا ضأن عترنم ناد وٌصمصلاودماب أ وض هول سوما كلا أينما ور
 دك تيدر طاط ءاليل اصف اوزكنينلا لون نوما نؤم نب ةرلون ذب ئزو الوز تكباطو تما ل ائب ندش
 ذل عرط تيدزبمزاطالبولدلاب عزب زلال اد عبجرهو كمل نما كرس م] تن شمل دل الث انعم تاما لان شوق
 8 2 0 شرد زعودنا قف 5 ند اوكا كاد نوكتلاب اس مؤهل العن راني ندمارب يري شداد جزا نقب

 لطم حو نديبصندنذ ,ربامنلط ازرع اهزددذ | ىذور ملا ئعطم نعرعتمء يطال ثم ءانفظنا نك عج نسان موز نيتمتب

 ]دو اهجام انزعد ره يعيالو يش الديحانهو مكس اننجوامئنطب كي لاقي راجت ارتكاب لص ماسلا ناك الا
 نس ”نالتر رب دسسل اثم طلكر والد ةءاطلا يني ءاكاج كان دش دزفدرع الزم ةواطذ دوم ملص ) دزهج كره أهذع اسم

 ٌتبوبد نايم تدورتكلاب اهل ريال اوضذحر ءاللا فلل اهالي اوبلضتبال اتمني ساع ساني خوة بوسع اش
 للة كنلمزب كيلو ًاظ سوصن 5 نيل لا كلاب اضع ال موق 6 نآ كم نرش شن ن رض كشف ويش ندروعيما
 قساوار ايلاينر رتالا ندوب | ائنو توملا تقدما هد اولا زيعزم ةويلااظورتس وما ظ شن كالضرلع نان رونق هان اا
 لاقي شاددلابو نوركمد اما و نتخايورطعزتخيبا' شع زمعملا كم راي زمان رضع بادي انمزالر بيل اال وطعم
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 مءادررزالذومموهررعدبإرنعو العزه اهجاشنان ةنئارخاثلا تاجراو ديدشتل ابرتجملا هو طخ لش جم عد قزم اذ /
 "دار كلاب در مسضغنينادؤإ ملا قي دم وكرإبو ندرك رابو سرعت ءاءرادساة هلى ةرونلا جنب عرش انس ةددرهؤوفلا» يدرس

 د ل
 ل 0 00 وثب ا 9 ل 2 ساد 7 هدو
 م كامورمادرانملاتنو ناك امر يدررنمتكصااذاٌةدرمو ٌءذد ءةزدال جزل ناذر جواذناتنصمضلاب هنتر ضنا دعم سرا عت

 7 7ص - . )مو هما[ ع2 2 0 ين دين كارا | 7 ٠

 24 ا ةّيمئتاصائائيْدَرشاذدد سالب يف مد ءرلحر جاباذ ووكر تيس ينو صمام رخل نئراورتصتضأىاهللاط بطحر “عا د
 وم 4 5 ٠.٠ 1 ع 2 َ 532 اا ا مز /آآ

 لفت امو نع انخازعزاقي قيازمسرنجدساجكديردد بنر بز دكوكيد3سويب فر نوكليمجوع عطر هروُمك أشر تي ران
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 قوشانزرواعدمجوب نتمكن يلاد ءارلإب زفر نينبلاو ءاقرلاب جيتا افيرش نا جيبو نءانادناس تلا وركلا هارد
 طفكايرماببل.ىاجشلاب رم اشلان ماتو ىإ نيترو ةنكسى از نؤهد نودي اللا ونروكملا ءانعبو تاز المد «دنمد
 08 50 هء امر 4 . .أه هالة تبا 6 3 7

 اهوض حم نوحر مج بانا نيتمجءوهد اى !رماظنداوض اون ماا ؤفات نرتب اجوا علا شاقاروربلا تاجئاريلا تاّيراد
 111111011111011011111111111111 007 أياىا ملا عراه يقلب لوش ]عمو 0 5 2 ١98 ه . تانلنالااوبتال رحل ددتي اب نوحاثدنهن صاوجر زج يفلاب وه ]عم ومو كسى هد هنااا كَ لاني
 مكب اشم تبهر ةاملادلاةرطملا تضخ اذا كروب ملا تثبقَرو كح لا ذانادت ايفو لاقتنو ضب محْنُس
 لصف ذوهييعيذ مسازتورراكرد ند درنا نيوز وركب ةواددحرد هر لعقب ناري وهو كَم هاذا مالا(

 كك ةاكلاقيمنددت:دند ميرايج»م طلال بيو رنم تهرف ورا ذاب دش كليم ثول
 ريل انكل اقب هرنكيدزنر نمار, دازبهؤنذ ان اهلج د حرب تيوتا وبذا تاكو ةدشغلا لرد هضتلبع
 ”[نارام خس جريل تان لامي نتفركو انيووب اند اين طياهنو لوب نتفركب انشد درسق كارلا اند ابْن د ءانوكو تّوتدو ا

 ءا لظزفاعوا نومة لمتلاليمب دازخ ثمل د تجاط اكتب دل كن روان لجدو انوكرملا ولابد ألين
 ليو ةه در نمر اكلت شلاؤ هوو نددؤحبا توبادزحفكااّسداملاب اتياَسْري الصف ندي دقك تت ك تراب

 لاعفوعءابس مالا زلاذكلا كلذ لاقيالوامئاّكس او رزان آيس ل ابا تبعنتخيؤ فز اب ةهججن ري زج خام انس اساس
 كاريلباجتءانكو عم مانةملادوفل بيسر مهالباههببس تلف اإل اهات جلا ترش اذان ايا ئيبسدملارافياكب
 'ةنرايزايو نارمن دوم ىرل دو غدددرككو ب ندرك اذن اَبَس ناطحت نب بري نب تل نب ابوه قضيالك صن سواح

 اوال ]ووطن داني تع ثم ءابسنبهتهادبجد بونريئابس هوكءاد اس ددشمر اب تسود دوك خوف اير
 ”ةلكاونتلا- لكسز ان دينك عور ٌةلَس ةٌورس انوا ذر زعر از ومر لصاو لك ةدزس غلمجمكل ابهرساهينضكلذ ضو

 كقيمة لاقي ندززنايذاتد كي دال انزحراخم رخل شد ردم هش فلاب عل ندركور درا وريف اولا دركأ باليدين
 را زعيدوتلا ةراد قرود كي :روريخ مما مشلاب وس [نمأ ف ندكن وهوه ياَصةَءانَم وس هزد :املَس لاقي ندرك

 لنتيلاو حلال اينو وامل لاقيِالرتضخ الالات ءوُسلال ران لوقش ماللاو تلال لعدن ظرف اضالالعءوسلج ران هلا

 هوس ىلارءلص ندركى دب ةداسا نيل اضم ِءْوْسلالحراذذه) ايا قا وه نيقبلاو لرلابردإ ؛وسلا نال اًميج يقيل يح

 . يأ وس ذ مارا بحال نيل اينو تقنج كو داخل وين الفو كنعداو :انواولا باف ويس انها وكي نجسن جغبتف

 كاعترلوهنلال ابل ءاجاذ ماللاد فلالاب ظلي ثاّساو اني تونس تكتملالات هقيرٌقب اموو اند ذ سام ىدنعل اقيب

 مل اَوسلافي يزجرب ندرك يحوز ل ثم ءاوسش ذووخو فلوشرو تدوع ةاومرع ريغ زمى ا وي مزمن جر
 اصل زم ءارامءءاوا زمان زجتياَسورياوُسْل جلا توسل ابوعوف تاس نا اقدو تال تلقومتبجو ا عّصان
 ”اضوااهبتاكدادانتا هل اهراس عي يلا طومَ ةزهلاعمواول اوهركت كلل ااعيو انساهلص | ئاذستورئنسيوميئاوس
 الاٍتاَيسو ناتني اطرد لمآ كرش وتيغلاب عتب خلان يرتغا ل وتاكل متل ءاتشاو ىرج لعام جي اهيركت اف بويعد

 قناوحر ندرك ايلا توبارزح يتكون وشر |ىلاب ياسر ]لفل يشاددر كناوهر باجة زمانيل كسا
 ' قييؤ مر نتباطّس نرطو ا ءاطس أ مرو ذؤنضنال لاق هوس جزجو لا عيزلا ليسا تنك ربو شوح اننا عيال الكس
 تفس خالانانلاوعخسوهر طاشطع تبضااذا للا تاطايو عبجب ل ةربدرال اش لاقي رظش ادور اركى اولا طاش
 اشلانم ا 1 ا ا الما ونام انو اهتيرس اق تموف ند زياش يسن ارتد د زار ومس
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 2و انُع علنا ئذد [ تاك عر وزيهالم ناش دنمر دام انهو نونلا كير ناش
 ءدور
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 بح الين ناكر لاا ةيلوط ءاكدوكتلاو كلاب الخ .لونب مم” د تيل الك تغب كلن نال ارولصفمو ودرع حانمؤم
 دك ابلجةككاس,لكنال :اينادرتخ ناتللورف !ليملب يلح نآح مغ ندرك اكد انياسكو لقال لحام ءل[مكاطج
 كيت مدت :ولءأي املا ركر اواوداول اهتز !بلقت كنتانرلكل ار فبزم ايمالون ايلالل ال دلل ن اتماذ اهورتض انها ردك سو اهدا

 2+ تببلم اهلج ان ةانكل ب يناثلا تبلق ن ازمه تعنجا الل انت ع ف اطْحا هن الار اياطخا عنو ريل سطح دايز مد هرتم ف
 نايحالازابر.اظيمكي ىذا يسب اسم مىطاونلا ممل شلل دنينغلاالا نيب ينذر را قرط بلف غن لبنا ظنا
 نال يبو ندرك بوما يك طنخ ىلالابرّيعن نمل امل ادوبي ىلاداطض اول دارا نمل وتالاذ ة باوّضلاب
 نم قيام معدل دحقان نتتحو زوو ندرك ورح دفدم كلاب ؛لؤروطغم اخ همام اعد تاطحا كذلئ ثا غ1 تدعم
 0 اا ا

 عع ند غدر ند د ءرد ه|ىحاؤاداد اييدورمعوبااتد نا اهكشز رشي هامزحا شرس ىدادزش نيب يود يمس وأد

 لاثيب ثمار, ل سن لع قَرد بكوكرسو از عج ندمارب هاك نيم *ددد تايئشلابددرحلااؤرذد ايدها ذو ام
 لِتك مءالكةريلزالدزلا ل ابوشمنوكيفزوم عجلت لع ىرد كفلارلا تمد ناريكعوبالاذ هؤلاالنو هت ةَرشل نكس
 اا 0101010-09
 از الاد دلل عوضوممداوهو دعا مداع ةوضو ةمدذ بآن مضب هددت وذ ناطل لاند كوالا نالف الم قرت شور
 الا محانلالاتبلتجاو لالا ؤرأثلا تنعدا ماكي ملصاو اراد كر مف ادتو معلنخ ابل م ارارتو لئفنو بضشو ٌبنَْتف تربذاك
 نة رهغب ايف لونبدرجال نانا و قاتلا رسحؤ ةاداطملا مادى نرانك هير, الوهل اس ندركى الخو ندركوف دارركيركي ةادادمايب
 طيجاج وعلو نال رد تنال اتي ىركوضلابئرد دعب نمل غلاب دوليا اجل ائيدورتشنبالو تيتا ذاتيا راحل بد
 ننسي دون نان,زاشازتب ناوي درك ازجاي د وتسير دز ةرحد دؤكوذ ى ال وخلع ءدردوذقبرطو دلو هر رد تاذ
 جا اناوزش ثي نرخ كان دودخن تضم هدد يرد زا تلغفإ!«دكملا ادار دنابربنيبباز اكن ل عراد ديص
 ىكلاب فو ئددبون جاتنلادنع اعرض تحرادنإللا كنزا ايجرجبفانلا ترَداو ٌميإ ىرا دز اندرنم تعد كرا رعب مّييشب
 منه ل كعم أكد ةوافد جواتدا ىشدوخانو ىركو تراه مكلاهعل ماضنالاد ذود دزركنف:ىوذاركد اننا يودولس هزو مندوريش
 نسجل وهاةّدشو بونلا انّداو ىامد شو كنان د هديشوب مكرم طع د لج ذك كابالا ذه فذ ثرئا لاقي
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 يام ورا نازي ف ذم ينو بونلا كومنت ركل ليضع مؤ ميدان توم ورض ليام سجل نر تضاوهو رب مداد
 واو لاو يمدد يكد وذ فصلا ليف جاتنو ةريم]كو ككءَنل اب يرتد داهجؤحا ناداب يحلم قائد ريبد غيابه ذم
 عد اومحدزاوا متلو كرب موه نرماد و ندادكئجزو نبرك وبا َقاكأ لم رورّصلا زحاورتهجلا عؤمدق اكّدلا

 تصنف تعمد دلّوالا ضد امم عع ل خه رد نرش يا موز ةعودد ةءاند ىادوند |: تعب ميل كنم]عنلاورياموز ميت
 فى لم تمن ميا اا لجيراب تو ءادومف ءارب ليجللا ءادل اديرضمو جءادداورأبب ءآد تنجزوك نزار وكن ضم اند
 لطفل اب مادا اك مار ءاريل هانكس مطار م طوح تميل اذ انا رت تاودأو راما تانأو نالر عن ءاردتبص اياد
 مل مياواراتلا ؛رذ ثيرحلاؤ د جورامذ عراك زب نيلقتلا ل ضوهر نيدئ د شنو مضل ةر دي يمهب عددا عرذ لاذ
 الجو ها و وادور ءارذاوم [فأ كغ قريد وو قيس عب هذ
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 ع انيكشو ءارلا لرمي ارذكدارذ حبو ناضلا نر دزعملا تاي نموهر ءاؤذن انعز دوسأ هزءأسو نين دالازكز ايا ؟رذا

 امو ملغم عطتزج دش اول ايم لا أذ رج زها زد ئبند عقودا متن عزا تأردد ديس نع
 قيعلا ا اراروهو ايفر: شن اكاذا ءانع تارانو تراهم ةاهلاتارأرو عل بسلا اأو ءانارصف تعططند تدَضمعلا
 لاقناب يدى اجار هرم أكرم مياسذاد موقلا تار لاقي نسأر ىدنط ري دندركو ابدي درنتشار منج بيرلو
 هر نلعاءىا تالف بر تار انو منعك مرا مل الاانهزع كب ايرال ةللانيبد جايأبَد هيِلطةِسَر اهئولعىا ةأبسملا تان
 لاَمِد تسري زرت ف 1ث ام ءاسسزا ناندش طس 0 تس ريوُس نريشود شكو منا ود ذح كاز او كركَ

 رن امالا تاجير اطل ىلريارذ نالف ازا نوطلطجىا لين وش مد طلخخاو ا مص مولع اًننزاد بضل اضن منيرلا
 مءمر ح هم ا 3 : ا 00 لآ 0

 بماذا نوح سيلا بسلا و شج هو ميار هال جربلجمد عجرم ثمار ملط ر زمن ةنر مال ويس و عمال ندجرم ندزحاط
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 الذ ةو نالف ف كن تأجادرب تكا ارب تار دزغلاب تازغجاو تجي ة قلو هو كنون ةاش كنم تأجير ءاذكه للا
 ة تشان صف ماكر تسد نرش تعمر شرد أح اًمانعنرل تلعجو اننازجأر ضروتسد رضلاب ةًازج ءاننم كللع تتبعوا
 ةوتلجو لخدلاورضلاب م انجاف مدا يطل اثم داك م دسشخجب نداد عوز شت ناكل وب تادلة هور مسا طعام
 كبس بوجو كبس نإ اجاوجزحىىادإىلإدُّلَب نم مونملا امجد انيقف اون ملى كقفاوت مهياامئاثتجاو ةرلبلا ىف انسجارلد نربإرينينمتب
 لاب ئكراذإىداولا امج ءافجٍ صنف سيلان لوم كطابم هاجر لاه لاقد هددو بانل شاملا د مضل ب اطج

 "انج ايات ل انيالد اهنيان تضم املس امامكاذامادزئل تاك ويضل اًنماءن يكل لاب تراذاددتلا ككدبرزلا
 أم ضيدوكر اكل لجيل كدا يجيد لع اي لا دعبل نجرب دور ذيل ناو منقي ىلا
 ًَي ا لم لع كلاب خجلا مضل م دسم عضوم عضوا دحاولامّرما أني نموه ايجاد ندمأ هاب كد

 انزل [كنيلع كات نو حسن خدر نيكل قفل تمم ناش كو ىلدال في نب لكم نم دول نال اثيومد انحابتع كج
 . الق تلبذا هرهلو كي ءاجذلا ضرما ]وقير .تلفجوملا ركل اخى ا ةلجن لع اذ طعّوكأايو ندم ة واج لكلا ريما وبلا
 بوق نانلذ درعمسالالاق بوتر درتيللْعازمش اذوب توطعضاع اجا اذكل جا لانيد كجوذلا تبريز
 ايومالااقو بانل لا ماططلائطان ردح وبال عنف امرنا وي اذ كلذ ناكول طوضد رعد وقيل نسريلا جومب ماد مين عال
 2 اح جءاجحا هاشدايمساخو نين مزيضقب أح لعللاهنوعد كانيتاماهو يللا جو عبو البال ابن اما جرطومنمنائسا

 | قضوعن ديناد كر لح جاَدِجت اَحلرإلاكم ةأِْحَعاَدَثر يح ذب اجيد رهن اجالورمج ين ركع نرش ليجد
 "تلق الع تثرجو ميلاد لع تنسو ريل أبى اللا ثّوحورب تلا تنل اق خوك عع ناجي ندضجرن ينفع ةَح
 انهت ليالتارعمرهال هرزحو حو مقل قتسو ا ءوزجرتحتلا بسلا جنم ذنب تعب عغاد فزجيب ا سوي شادرب عزوح لازم
 0 تكلا دخان جهان شروميلكر كلاب انخجان يان املأ تاّنحو امتي عن دز كتوبرت اّسح انسو

 >لاعفماعمبادملابو هاكزتالكل بنضج الو رجا رعب يجل ارانلاتاّضح قسى اه كورس حاس تيددوا
 هيلا يسايعزبا_لا ام غخفب ع تسد نكباروك ن دز تجرد ندركع اجر ندادزيتورتغرعواطدالا تم حر سلامي ندتكما
 ميائوزد ليصل عم الا ررلص كيد ندردار ك زكر انالذ دان بعذالاقو ءاطحذ اخو انضيرلاو ل عمت صا وسَّح

 انجاب ابحر ؤضضو عى اطل املا ةلككوذلثلاعفدتملاب ككحزف جود مانو تشيز هانوكو دن عاين بالحل اذن + ا د . ا 207 0 8 200 ل ا 0 ؟اهإ
 اك نروعانا؟ربيسو در جب اًمحر طب خاوي دولا خر الرج كيم آس نالك دز ءانوك عبار هالب و ظح
 تسويزاهز جرب كك نت تيوبوملاو ّمشلاب:ءالحترماذارإانالحر كسر, كنس ن دوس نينم »بل ومنع ءواح اهيدرشيواةرذعلا
 الحشو وسد دراكت سومر كلاب نجاه وك سقف لهعتسا ابد عاملا ةلانالاف عنز ا كلم ثلا هد تعبد توب
 ًالجون دارو ندر خمسون دز زدارزانيألح تبى اف كلج نملاتب نرصد رلاذ غد ؟ تأ مغ تسون رس نيس خز زينك

 هامل زم زيالذو سيلا ما وزهر فلا لذ ةّوواحلانموهانا قيوتسلا كلَ هدز نايس نعاني طاذاانيلغو زدت :اليزعيلالا
 احن رنكا الز يشب نجا تعندل ايوب تائرتمل اق ككري كتلة اهب نون اجزم عنا وتو هايملكربتتنب [ح
 بام وبا ْسوَجانْس ]بحر داردردب نوجووشدنر اني وكلاب ءحتنهعولدل كجونتخادناددو الاغا ؟ تاك وع
 حالا لصف هد وف لير دد نات ءانح ندرك: د انجين منه وتخ ا ةءانحانحاد لشعر ملا رركلاب بح انج جحا كك

 ىائايخاد مبا هالءوهو حدب تاتزمرال اعبح ناواب تاونات )يجف لع طن انبو هدركن ام رار فيس دركن اذن
 نحال فاجلا3ائاكرعبسَنالة هبا موالح هنوش داير ايج نر نهانا تسبوا ةايعبراج نلنسا
 اعلم هلا كو ا: [تِفَم ندرك كم ءرج رتلتخى ال تاكحاديع وبال ءابحو ا اذؤحت اخ اوامنعتاًكخاَوايخا ومب
 رك دوا هانا ءاززكساماللارمتلص صيام ضد لدإسكب معن ركن وز ٌءفرْحْوطا لاَ . وجاني ملل نكو بالا رثك
 كح: نزع زادت اجتاح بيو دزلا اطم ,ونجورنج)ثم جل ومن لع هور خم دبل فلاب د
 ريو فو انس اخ عيل وتمنمو رج نرش عير يمس ءؤلحا تخط نتف روك | مضت جينر مزال كسنزفروار كس نار
 لقرمو مدد انيئئفد قيد قو باومصعتف وهو تاران نبض طخ ةَأساخئ منيب تناك ايا وما رعل ةراجلاب موئلا اَساَ
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 /ن © اجا نلأالطف ةةادمإن لاا شالا ره نا نيكزنر.لا واول باب امركذن تيئارمنالو ا اطماعنلا
 شا 0 .دعط نزرع ءآريلادوبون. دوت لم نوجا ذاموكر يسيل ندم
 ا هد نجح ةيرزأب اتا طفوام اييد متارتبا ءاوثلا,كاكيل اقيامج بمع ندركذاعا رم ىتاد ثنا ئابدلتلذ هلوبصلا تريد كلا

 + اوان ئاشتاط هدوعلاقو نير دكوعسسردؤعفماةببدانؤمالذلككلاطو ذكي ماو قلا شاور
 3 رظشم هاوي راقروزجنازنع يدهمد جور نيتزد ناين يتمرد نيتنيتعمو ةرثا الوز داب اكان ىاديج ايو كي مو هور نأ 1

 1 هلكمالسا توب كما كيا جس ددب ندد يجد وراك ءاربازيتوويداكئّدي نؤفجدنائجاد نضج 6نيّيضم. وارهاب

 م لابوتكلداىائببى داير دبى داب لقال ايد اًعادو ن وشعب ركخىدبلا بلا ْحثيريلاو وزهر هزازيخعودنشأ:

 0 ةهلمر ةروسشمؤفلاررفلا,ةةربلاَك رلتال دعاس ىذة نيل! لان دررب نو.طكتياذكه بكنلامضومف رمكانبىرإلنم

 ةصاكرابربكألا» نري مزنوحان ماب عذب مسار كيك نما ذا ىدجوبذلجلاة بيد نضج يرلا كفل قلبنا كلوا

 ءرب لة أر ل سلب اب ركب ههالب مي ذب ةأرماو د شان ماكأ جود ددكتنصزرط قب نعت |. قنعب ع هاكارجوا دواجن تهوكيو نشا
 1 "نبيل رمتأين ولوفيزا يال هاو امن محى رايبذا نرش تضلاب ب يتلا فد لال ب مع نانتاامد ادم بيعزانرش

 22 قربا نمئوكتن اذاج اراه قدما بملا كرب و ناكيي ار قربى را. لاوهوام ضبع ند هررض نم غرابو هدفا

 لاني نرشر ازيد كرب كوز فر: مل نعم هاربا افي ن رنا ركرازبب زار هاهنا نيت ورم ضارب ذو هيغل
 كلاب ءاريو :اهقنيلشمضلاب أرب نخيومنم ىلخو ظربانأ هل شالاذ ددمرنال ميلك شال ضب الجور شم ارب ناو ازكن عت
 يمل هلا اند ئدر ديار تان نمو نان اهدي دوي مصايد بالمراكز
 و يزيح نإ مادازيهب ونقف [سب كونان يلتساو: يالا يتسأو ممل د.قكةا كش تأداي باج
 كنها يونس عه ند كك نرد ةفلاب أطبرب نس نالخ اننا دلامل الا '.بدزئانورب ايل ذب امّندإ كل عع نر كرش
 ةلقزلا عام كباطبامو لانا غلا لوعتو كلناطتبساو تيطكأل اناظر نالت لنمو كد وهو كابا ةعرم نرغب

 نينو فم خذا ندش ون اكي لي مياود تناكاذا وشل العيأو اجر خاذ وليا مضلادقفلاب:اجوزلذ نأطيو ريم.
 0000 ام دلاومكلاب ءاكب قنبر ثكمو كين كك 1

 اع ذاب ءابا وبا وسان عكتسار ثوب ةايلإٌوضّناد سرا هل بلا هوس ايبوهر خاب واجن ءانتسإي فل تكمد
 3 هش جرلا نال ةءانواراب جاكتلاوقسدمو ةابملاو تفل ةءاب ل ثمة هيو رب! ع تخت ىازلارميلع تاو هاكباوجيزتش ندا رك
 قحاو ءاوبنعانوب اجا انييو واب نأ مكرم ثيدحلا يورلاونكن اكاذ !نالف مدسءاوب الف ملا ارب ءاوب انهي زكي جره نم
 البام: دحا قناتك لع تاب طودرنمورمنطاذإ,جاصب آن وري رمل. اذا لشاب لن ادلاتاّبأد اكس اوأباوجانوباجأ
 00 كي ويا واوب يت[ راب ءابر مل راص و ارباوصتي ادن ن هبا ؤابد لوو متجر تم كا بىؤبرلاقيد
 ّ /1 مايل الاب تس اذادتملابءايينفانربكب فرك ر ازين مطب: وهو[ ضقيو ا ةالد ةيئش ةالخاذكز عدا هل نيورلالم يلع اياد

 00 هذ جلككل تلعن. اننا لكصف 1 تلئانىال تقابابر تاّمياملاتبد هدوؤمئغ تلا غ نم فن سهلزمابلا
 886 مر 275 ١ تاني لايك: وا مهلا وداظت ادلب صوام فب ععؤاجي ندش مقمزوتمضس و ون نان مالكلاذ مز ىا ان
 مب . , ١ قفط اةهانامورذأتأددتيهوادع ا رتيبلو منع تددوا جوتلازعتأنأث لانيمتكما نيكضدتانأتاننماذالبال
 ب ٠ 2 نّوكيبزر ندي اروح برج كم زار نادنمبلا دؤرما شمع فر طازخداو مانا اا ةمزاتجنلا
 رثت» فالح 22 ةهلنلو جلاء زجمالاو لالا لصوتك ججدجابز داو جأَج جاكاحانكو خردة جوجل ) كح اكرم
 ع #7 لقدر اعيزلاتايكاودلا غوداب ابيضرهداتاكثكواضنال تاجا ية يفطعز ماجة اج عرس غيددانم امجديالا
 - 0 دكداددتكرووبنيض واج زودنيلش ووتكءدك أير هلاطساررهالبا ارض انج نت ثم ؤررشال صدت
 8 منا ا د ىف أيل نمو هرج مزح لع جواد والا لعادل تلاد مضل ب يجرنع تنبىإنعيتتم أي اين مع 5 ١

 (الاد عنو جوا وتلا ربوهل ايايرتنب عن دش دملا درا ةءارج رم ةلالاولاناكة كلام ةجلنضومه زو ىوبل» ١
 عرج نو كك زتج ن دكه داب هرإيو ندرك خجد ىدرم مان غفلاب :ئج جدازجأ هداي ةدلاو:يجملاب رج دلع باذخ حنان لع كلن أزجد :

 ١ ا 53 ١ م6 0 ا ور يهراه أ اأو كم رمح

 رج يزال ندين الكرنب رب خل :ازج ايمي عع نول جد باز !ززش ندرك هرنسج نيتهم "ب تتكائاربتاآرجلاطب نجت دك
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 هبلجش دلار ام قعيملارل امنع زيزيغلضنلاوبارلاولاورلولانعيملامتما,قثاولا هاوس نزل ءالوم ا يففلا ب لق
 ةئبزلا'يرلار ايم ْلَصءلع ]صاد التو تايلر ولمروكتملاوهو هركّش ار انيلجو تاخألا لكن دونجملاوهو طارجارل امال رلاوح
 ” مه هلا طانملا وذ هلاذطعو يباب كس لكل كت ننوتتيرملانسلال لعرب تقضى اد اناكمورتتيرال اكول ا ناديم] جراناتذد
 را لملم لملا«ارددتلاواطمت :ىاه « ملح ةساد امر اب حابض ا الصْسس ةولس جاوا شاول |للدا

 تمم هزددتنف مرهظاو ضف مزدناباو هوجي موجلا »ل جدن قامو ميفتسم بدالادللا طل ينمو ميقسلكل بدلا تاز ئتصمزب
 كلر نا[ عك |, بالطتىف نابزلا يتهرب تكرتلاو ريف اكيان ناهض رن اب هاناكو بر ّجس سكس ِمِبْزغ نشا ومدن نحا ام هزد

 ياذيب وأدب ةداعب ايهبابم ةرومم تم ادزشاكب ري دول ةناههربلاةبجالإةسدرملا بكر از يم عنب تغلط وحرب اكساب
 لعقوذ ايمانا ماطط سعش زارا يزال اود نمل اطدز اال عاجلا ننزل ماقنييغايساك لص مانعخ تاو
 ثان الضر اهبال ايت ض املا دعو ةحاط خغزع و لثآو د الازرطل اذنه ممم تزتس ا اهدي 31: قران ىهدزا اىادوَح
 دطضاخج لئالف انايباإل !اننمت وزو انمراناإلاو تايالاد لاثمالانودراختمال ابتاد اهننسالارع اضرعم ب الل اهزل اطال

 يضلل نايزعديسرانلاب تحتو باسنال ان انيود اشم اعشاو بائملالإ ام بطاهقامحر باكل حاسس نال ليزا لاف
 ابادالخازعتمسرو بيرمتلازلا ٍنيِازلاعردسملاوممالانعتضذسر ثادمالاو طال  اهداظتسا و كْزْسُل ثلثلاهعاونا
 تل عافنا سهلا اهي هرحنيئاتخا تمدد مناوي فذاتخالاذا عيدا ضملاومخامل طف فن المتين ع نينيجبر داصملا تايدالث
 ية مزينيلازعانلادىرالاعضومنييسدنص زد با يلطسا مينو رباكلا كلزبابتد فرلا جدال اان اتالا جعل
 رنه ينو عاطشلا تيت اوقرانئوذداّسلاناذلازعزح اطعم دلتملاذ مياالزب تيتبو نيبايدادعاو باب نيررصلل كا
 ءاتياز مدجؤ فدع طلت تكللزابهن باكو تشل تنعو باكل جبل انمار دانك كتف
 هيو ةرمايتلاو رسام بنا وداكن أو ةرماخ ل ضفلا باشكال نام رأت رهر و مياغمافكسا ف مئايهددقد مئاط
 غال ساركذ ىضنرد نيران وارسل ايزل ند ميا ادىلنونل ا دؤاَلاو بلال, نرنلاههانلاسد جاما نم تلا
 كَصانسالضاد ىثكلاو|.ؤملاذ قمل ددنجذوضهونعريطم نيالا ءالننل زاب ار بزحالاو قدصن انل لهجه نيربخلا
 ادبسدنلل مربيزمنولمايا:ياولتاثيد مولا نير زل اريهرنع ب ديؤركاذ يو موللادزعطلا ماهي نقش لئاد دتكام عم
 دالك لمنال غيفونابر تمطنسا ام مرامالاالاررادام ميسا نمد بؤيب اني ضنو مهبل رمل اني
 نمماتلاده قبصابا نابتلابص هند رار ماصإالع قرن مايكل اىينرت رك قم ارمي

 ظ

 ١ فشل حر وموجلااوزل مما ههوباعامتلاحانس لذ ةرؤئكيمل انفثال' ثماب قال نال
 «نالاوخ يلازم الربلاوا تزرع زمال دز ءلصاولا ؛لرملاوهتواولا سلوي اقره نان لفلا م رمزا هناا زجل ابان انطذ
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